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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah proses kegiatan yang disengaja atas 

input siswa untuk menimbulkan suatu hasil yang diinginkan sesuai tujuan 

yang ditetapkan. Pendidikan adalah sarana pewarisan keterampilan hidup 

sehingga keterampilan yang telah ada pada satu generasi dapat dilestarikan 

dan dikembangkan oleh generasi sesudahnya sesuai dengan dinamika 

tantangan hidup yang dihadapi oleh anak.
1
 

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar 

dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan 

oleh peserta didik. Proses pembelajaran itu siswa memperoleh hasil belajar 

dari suatu interaksi tindak belajar yaitu mengalami proses untuk 

meningkatkan kemampuan mental dan tindak mengajar yaitu 

membelajarkan siswa. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun 

guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya 

meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.
2
 

Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri 

ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang 

pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan ketetapan hukum yang 

sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku 

di Indonesia. Guru sebagai pendidik yang menjadi tokoh panutan dan 

identifikasi bagi para peserta didik dan lingkungannya. Guru harus 

mempunyai standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung 

jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Guru sebagai pendidik 

harus berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan 
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kondisi peserta didik dan lingkungan. Guru sebagai pengajar membantu 

peserta didik untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

membentuk kompetensi dan memahami materi standar yang dipelajari.
3
 

Proses pendidikan Islam memiliki metode yang berkedudukan 

sangat signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Metode 

sebagai seni dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa dianggap 

lebih signifikan dibanding dengan materi itu sendiri. Cara penyampaian 

yang komunikatif lebih disukai siswa, walaupun sebenarnya materi yang 

disampaikan tidak terlalu menarik. Materi yang cukup menarik, karena 

disampaikan dengan cara yang kurang menarik maka materi itu kurang 

dapat dicerna oleh siswa. Penerapan metode yang tepat sangat 

mempengaruhi keberhasilan dalam proses belajar mengajar.
4
 Salah satu 

metode pembelajaran yang dapat digunakan saat proses belajar mengajar 

adalah resitasi, dimana metode pembelajaran resitasi adalah suatu cara 

dalam proses pembelajaran bilamana guru memberi tugas tertentu dan 

murid mengerjakannya, kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan 

kepada guru.
5
 

Observasi yang dilakukan di MTs Al Asror Semarang terlihat 

bahwa guru masih menggunakan metode pembelajaran yang kaku kepada 

siswa, yaitu metode pembelajaran yang tidak membuka ruang kreatif bagi 

siswa untuk berinisiatif. Penugasan yang diberikan adalah penugasan yang 

tidak kaku agar dapat membantu siswa memunculkan ide-ide kreatif dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan dan siswa dapat menyelesaikan 

penugasan dengan baik. 

Siswa akan lebih memahami materi yang diajarkan oleh guru dan 

agar lebih menambah pengalaman siswa terhadap materi yang dipelajari, 

maka seorang guru harus memiliki atau menerapkan suatu metode 
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pembelajaran yang lebih efektif saat proses pembelajaran. Metode resitasi 

merupakan suatu metode pembelajaran di mana siswa dapat mengerjakan 

tugas sekaligus menambah pengalaman dan meneladani perilaku 

seseorang dari tugas yang telah diberikan oleh guru.  

Berdasarkan latar belakang di atas akan dikaji tentang penggunaan 

metode resitasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat dengan judul “Pengaruh Penggunaan 

Metode Resitasi Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Aqidah Akhlak Materi Ikhlas, Ta’at, Khauf dan Taubat Kelas VII MTs Al 

Asror Semarang.” 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Judul penelitian ini adalah Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi 

Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi 

Ikhlas, Ta’at, Khauf dan Taubat di Kelas VII MTs Al Asror Semarang. 

Judul ini dipilih dengan alasan: 

1. Semakin banyaknya metode pembelajaran yang saat ini digunakan 

salah satunya adalah metode resitasi, maka ingin mengetahui seberapa 

besar pengaruh penggunaan metode resitasi terhadap hasil belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran Aqidah Akhlak. 

2. Ingin mengetahui seberapa penting penggunaan metode resitasi bagi 

siswa dan manfaat menggunakannya. 

3. Seorang guru harus memberikan metode pembelajaran yang tepat bagi 

siswa agar tidak membosankan saat proses belajar mengajar. 

C. Telaah Pustaka 

Peneliti telah berusaha mengadakan pencarian di perpustakaan-

perpustakaan untuk kajian hasil penelitian, peneliti menemukan skripsi 

yang memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh penulis yaitu : 

1. Skripsi yang ditulis Jita Isfianah, dengan judul Pengaruh Penggunaan 

Metode Mastery LearningTerhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran 
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Pendidikan Agama Islam Siswa SMP El Husna Batang Tahun 

Pelajaran 2015/2016.
6
 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan metode 

mastery learning mempunyai korelasi yang cukup kuat terhadap 

prestasi belajar PAI siswa El Husna Batang. Persamaan skripsi tersebut 

adalah meneliti tentang metode pembelajaran saat proses belajar 

mengajar dan perbedaan skripsi tersebut adalah metode pembelajaran 

yang diteliti berbeda, mata pelajaran berbeda dan sekolahnya berbeda. 

2. Skripsi yang ditulis Sulistyo Wijayanto, dengan judul Pengaruh 

Penggunaan Metode Pumpingtudent Terhadap Prestasi Belajar 

Pendidikan Agama Islam Di SMP 1 Pucakwangi.
7
 

Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa penggunaan metode 

pumpingstudent berpengaruh terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam siswa SMP N 1 Pucakwangi Pati Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Persamaan skripsi tersebut adalah meneliti tentang metode 

pembelajaran saat proses belajar mengajar. Perbedaan skripsi tersebut 

adalah metode yang diteliti berbeda, mata pelajaran yang diteliti 

berbeda. 

3. Skripsi yang ditulis Nur Kholis, dengan judul Penerapan Metode 

Kooperatif Tipe Examples Non Examples Untuk Meningkatkan 

Pemahaman Dan Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Fiqih Kelas 

VII MTs Matholi’un Najah Tahun Ajaran  2015/2016 Tlogosari 

Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati.
8
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Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa metode kooperatif tipe 

examples non example dapat meningkatkan prestasi belajar Fiqih 

sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran. Persamaan skripsi 

tersebut adalah meneliti tentang metode pembelajaran saat proses 

belajar mengajar. Perbedaan skripsi tersebut adalah metode yang 

diteliti berbeda dan mata pelajaran yang diteliti berbeda. 

Perbedaan skripsi penulis dibandingkan skripsi tersebut adalah 

skripsi penulis memfokuskan penelitian pada penggunaan metode 

resitasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana penggunaan metode resitasi pada siswa kelas VII MTs Al 

Asror Semarang? 

2. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak 

materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat kelas VII MTs Al Asror 

Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan metode resitasi terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, 

khauf dan taubat kelas VII MTs Al Asror Semarang? 

E. Penegasan Istilah 

Penelitian ini adalah Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi Terhadap 

Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Ikhlas, 

Ta’at, Khauf dan Taubat Kelas VII MTs Al Asror Semarang. 

Menghindari ambiguitas makna judul di atas, maka penulis 

memberikan penjelasan sebagai berikut: 
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1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atauperbuatan 

seseorang.
9
 

2. Metode Pembelajaran Resitasi 

Metode pembelajaran adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh 

yang sesuai dan serasi untuk menyajikan suatu hal sehingga akan 

tercapai suatu tujuan pembelajaran yang efektif dan efesien sesuai 

yang diharapkan.
10

 

Metode resitasi adalah suatu cara dalam proses pembelajaran 

bilamana guru memberi tugas tertentu dan murid mengerjakannya, 

kemudian tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada guru.
11

 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia 

berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Perubahan perilaku 

disebabkan karena mencapai penguasaan atas sejumlah bahan yang 

diberikan dalam proses belajar mengajar. 

Hasil itu dapat berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotorik.
12

 

4. Siswa 

Siswa adalah peserta didik yang ada di MTs Al Asror Semarang 

tahun pelajaran 2017/2018. 

5. Mata Pelajaran Aqidah Akhlak 

Mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan (dipelajari) 

untuk sekolah dasar atau sekolah lanjutan.Aqidah akhlak adalah salah 

satu bidang studi yang mengajarkan dan membimbing siswa untuk 

dapat mengetahui, memahami dan meyakini aqidah Islam serta dapat 

                                                           
9
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membentuk dan mengamalkan tingkah laku yang baik sesuai dengan 

ajaran Islam. 

6. Kelas VII MTs Al Asror Semarang 

Kelas VII MTs Al Asror Semarang merupakan salah satu kelas 

yang ada di kelas VII MTs Al Asror Semarang. MTs Al Asror 

merupakan salah satu sekolah yang beralamatkan di Jln. Legoksari 

Raya No 02 Patemon Gunungpati Semarang. 

Judul penelitian ini merupakan suatu daya yang timbul dari suatu 

pekerjaan yang mendatangkan perubahan melalui penggunaan metode 

resitasi yang digunakan oleh guru dan bertujuan meningkatkan kualitas 

belajar siswa terhadap hasil belajar yang dicapai siswa kelas VIIdi 

MTs Al Asror Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018 pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat yaitu 

salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang 

diajarkan di Madrasah Tsanawiyah yang bertujuan untuk membekali 

siswa agar dapat memahami keimanan dan keyakinan Islam. 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui penggunaan metode resitasi pada siswa kelas VII 

MTs Al Asror Semarang pada mata pelajaran Aqidah Akhlak materi 

ikhlas, ta’at, khauf dan taubat 

2. Untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas VIIMTs Al Asror 

Semarang pada mata pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, 

khauf dan taubat 

3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode resitasi terhadap 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak di kelas 

VIIMTs Al Asror Semarang pada mata pelajaran aqidah akhlak materi 

ikhlas, ta’at, khauf dan taubat 

G. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai manfaat 

sebagai berikut: 



8 
 

 
 

1. Secara Teoritis 

Manfaat teoritisnya adalah untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan ilmu di bidang pendidikan, khususnya mengenai 

pengaruh penggunaan metode resitasi terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat 

kelas VIIMTs Al Asror Semarang. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Siswa 

Diharapkan peserta didik dapat memanfaatkan layanan 

pembelajaran yang diberikan guru, karena layanan pembelajaran 

merupakan salah satu faktor yang dapat membantu meningkatkan 

pembelajaran Aqidah Akhlak. 

b. Bagi Guru  

Memberi bahan masukan bagi guru dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran sesuai perkembangan teknologi terkini dan 

sebagai bahan masukan serta informasi bagi guru dalam 

menentukan metode pembelajaran yang efektif dan efisien, 

terutama yang berkaitan dengan layanan bimbingan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan pengetahuan Aqidah Akhlak. 

c. Bagi MTs Al Asror Semarang 

Memberi masukan kepada MTs Al Asror Semarang untuk 

mengetahui sejauh mana metode resitasi terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Aqidah Akhlak dan menambah studi 

kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

d. Bagi Peneliti 

Memberi masukan kepada peneliti untuk mengetahui 

bahwa metode resitasi mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Aqidah Akhlak di kelas VIIMTs Al Asror Semarang dan 

memberi pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti mengenai 

bagaimana cara melakukan penelitian secara benar. 
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e. Bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang 

Menambah kelengkapan studi pustaka yang mampu 

memberikan sumbangsih dunia keilmuan. 

H. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.
13

 

Rumusan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut : 

H a > H o = Hipotesis diterima 

H a < H o = Hipotesis ditolak 

Ha = Ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode resitasi 

terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, 

khauf dan taubat siswa kelas VII MTs Al Asror Semarang 

Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan penggunaan metode 

resitasi terhadap hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, 

ta’at, khauf dan taubat siswa kelas VII MTs Al Asror Semarang 

I. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mempelajari secara intensif latar belakang kasus 

terakhir, interaksi lingkungan yang terjadi pada satu unit sosial, 

individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya 

pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 

statistika.
14

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif korelasional yang bertujuan untuk menyelidiki 
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Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010, h. 110. 
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sejauh mana variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada 

satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi.
15

 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di MTs Al Asror Semarang Jln. 

Legoksari Raya No 02 Patemon Kecamatan Gunungpati Kota 

Semarang. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari 

pengajuan judul dan pembuatan proposal, kemudian dilanjutkan 

penelitian dan pencarian data dan tahap terakhir adalah 

menganalisis data hasil penelitian dan penyusunan laporan. 

3. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila 

seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VII F MTs Al Asror Semarang Tahun Pelajaran 

2017/2018 sebanyak 21 siswa. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel yaitu mengangkat 

kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.
16

 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis mengambil 

semua siswa kelas VII F karena populasinya berjumlah 21 siswa. 

Jadi, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian populasi. 
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4. Variabel-variabel Penelitian 

Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
17

Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu: 

a. Variabel Independent/Bebas/Pengaruh/X 

Metode resitasi, dengan indikator: pemberian tugas, pelaksanaan 

tugas dan mempertanggungjawabkan tugas. 

b. Variabel Dependent/Terikat/Terpengaruh/Y 

Hasil belajar Aqidah Akhlak, dengan indikator: nilai ulangan 

harian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah sebagai berikut: 

a. Tes 

Tes adalah sebuah pertanyaan atau latihan yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. 

Tes untuk mengukur hasil belajar siswa mata pelajaran Aqidah 

Akhlak materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat kelas VII di MTs Al 

Asror Semarang. 

b. Angket atau Kuesioner 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan 

tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.
18

Angket untuk 

mengukur penggunaan metode resitasi pada mata pelajaran Aqidah 

Akhlak materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat kelas VII di MTs Al 

Asror Semarang. 

c. Observasi  

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi ini 
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digunakan untuk mengukur saat proses pembelajaran di dalam 

kelas maupun di lingkungan sekitar sekolah.  

d. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan peneliti 

dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian dan sebaginya.
19

 Dokumentasi digunakan untuk mengukur 

data-data tentang jumlah guru dan siswa, sarana prasarana, struktur 

organisasi serta visi misi tujuan di MTs Al Asror Semarang. 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, setelah data-data 

terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis 

statistik. Tujuannya untuk mencari pengaruh antara penggunaan 

metode resitasi dengan hasil belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak 

materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat. Adapun tahapannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Analisis Pendahuluan 

Analisis pendahuluan ini data terkumpul di kelompokkan, 

kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi secara 

sederhana untuk setiap variabel yang ada dalam penelitian. 

Angket pada setiap item akan diberi skor dengan standar sebagai 

berikut: 

Jawaban  

Alternatif 

Selalu  Sering  Kadang-

kadang  

Pernah  Tidak 

pernah 

Positif  5 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 5 
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Ibid., h. 199-201. 
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b. Analisis Uji Hipotesis 

 Analisis uji hipotesis ini peneliti menggunakan rumus 

statistik korelasi product moment. Korelasi product moment adalah 

salah satu teknik mencari korelasi antar dua variabel yang kerap 

kali digunakan. Product Moment Correlation karena koefisiensi 

korelasinya diperoleh dengan cara mencari hasil perkalian dari 

momen-momen variabel yang dikorelasikan (product of the 

moment).
20

 Peneliti ingin membuktikan apakah ada pengaruh 

antara penggunaan metode resitasi dengan hasil belajar mata 

pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, khauf dan taubat di 

MTs Al Asror Semarang tahun pelajaran 2017/2018 dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut:

 

 Keterangan : 

 r xy      : Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

 X       : Variabel bebas 

                        Y       : Variabel Terikat 

 XY    : Perkalian antara variabel X dan Y 

 N       : Jumlah populasi atau sampel penelitian 

 ∑       : Sigma 

 

                                                           
20

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 

2008, h. 190. 
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c. Analisis Lanjut 

Analisis uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment akhirnya dapat diketahui hasil penelitian. 

Kemudian hasil tersebut di intrepretasikan dengan nilai r dalam 

tabel taraf signifikansi 5% sebagai berikut : 

1) Nilai r observasi lebih besar atau sama dengan r dalam tabel 

maka hasil penelitian adalah signifikan atau hipotesis yang 

diajukan diterima atau terbukti kebenarannya. 

2) Nilai r observasi lebih kecil daripada nilai r dalam tabel maka 

hasil penelitian adalah tidak signifikan atau hipotesis yang 

diajukan ditolak atau tidak terbukti kebenarannya. 

J. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Tujuan sistematika penulisan skripsi adalah untuk lebih memudahkan 

memahami dan mempelajari isi skripsi. Sistematika penulisan skripsi ini 

akan penulis rinci sebagai berikut: 

1. Bagian Muka 

Pada bagian ini memuat pendahuluan yang terdiri dari: Halaman 

Judul, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman 

Abstrak, Halaman Deklarasi, Halaman Motto, Halaman Persembahan, 

Kata Pengantar, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Daftar Isi, Daftar 

Tabel dan Daftar Ayat. 

2. Bagian Isi 

BAB I: Pendahuluan 

Pada pendahuluan ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Alasan 

Pemilihan Judul, Telaah Pustaka, Rumusan Masalah, Penegasan 

Istilah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penyusunan Skripsi. 

BAB II: Metode Resitasi dan Hasil Belajar Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak 

Pada bab ini meliputi: Sub bab pertama: Pengertian Metode 

Resitasi, Fase Metode Resitasi, Kelebihan dan Kekurangan Metode 
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Resitasi. Sub bab kedua: Pengertian Hasil Belajar, Macam-macam 

Hasil Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar. 

Sub bab ketiga: Pengertian Aqidah Akhlak, Tujuan Mempelajari 

Aqidah Akhlak dan Ruang Lingkup Aqidah Akhlak. 

BAB III: Laporan Hasil Penelitian Penggunaan Metode Resitasi dan 

Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Siswa 

Kelas VII MTs Al Asror Semarang 

Pada bab ini meliputi: Sub bab pertama: Sejarah Singkat 

Berdirinya MTs Al Asror Semarang, Letak Geografis, Struktural 

Organisasi, Keadaan Siswa dan Guru, Keadaan Sarana dan Prasarana. 

Sub bab kedua: Data khusus tentang penggunaan metode resitasi dan 

hasil belajar siswa mata pelajaran Aqidah Akhlak materi ikhlas, ta’at, 

khauf dan taubat kelas VII MTs Al Asror Semarang 

BAB IV: Analisis Data Penelitian Penggunaan Metode Resitasi 

terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah 

Akhlak Materi Ikhlas, Ta’at, Khauf dan Taubat Kelas VII 

MTs Al Asror Semarang 

Pada bab ini meliputi: Sub bab pertama: Analisis Pendahuluan 

Penggunaan Metode Resitasi dan Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar 

siswa kelas VII MTs Al Asror Semarang. Sub bab kedua: Analisis Uji 

Hipotesis Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi terhadap Hasil 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Ikhlas, Ta’at, 

Khauf dan Taubat Kelas VII MTs Al Asror Semarang. Sub bab ketiga: 

Analisis Lanjut Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi terhadap Hasil 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Aqidah Akhlak Materi Ikhlas, Ta’at, 

Khauf dan Taubat Kelas VII MTs Al Asror Semarang. 

BAB V: Penutup 

Pada bagian ini meliputi: Simpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.  

3. Bagian Akhir 

Bagian ini meliputi: Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Daftar 

Riwayat Hidup. 
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