
PEDOMAN OBSERVASI PENERAPAN METODE RESITASI DALAM PEMBELAJARAN PAI  

DI SD NEGERI 6 BANGSRI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA  

TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

MATERI OBSERVASI CEK LIST 

 YA TIDAK 

A. Jenis-jenis Tugas  

1. Guru memberikan tugas hafalan 

2. Guru memberikan tugas mencatat 

3. Guru memberikan tugas resuman 

4. Guru memberikan tugas untuk mengerjakan soal-soal/latihan yang ada di buku paket/LKS 

5. Guru memberikan tugas proyek 

6. Semua tugas yang harus dikerjakan di rumah (PR/di luar jam sekolah) 

7. Tugas terbagi menjadi tugas mandiri dan kelompok 

B. Langkah-langkah Penerapan Metode Resitasi  

1. Guru terlebih dahulu menjelaskan tata cara melaksanakan tugas  

2. Guru menjelaskan waktu melaksanakan tugas 

3. Guru memberikan konseling atau bimbingan selama siswa melaksanakan tugas 

4. Tugas-tugas yang dikerjakan harus dikumpulkan kembali kepada guru sesuai alokasi waktu yang ditentukan 

5. Tugas-tugas yang dikumpulkan dinilai oleh guru  

6. Guru menyampaikan hasil nilai kepada siswa 

7. Guru memberikan apresiasi kepada siswa atau kelompok terbaik 

8. Guru menyampaikan hasil tugas kepada orang tua siswa 

9. Orang tua siswa dilibatkan dalam penilaian tugas 

10. Nilai rata-rata siswa meningkat dengan penerapan metode resitasi 

 

  

 

 

 



 

 

 

MATERI OBSERVASI KETERANGAN 

1. Materi pelajaran PAI yang menggunakan metode resitasi 

2. Jenis-jenis resitasi 

3. Langkah-langkah penerapan metode resitasi 

4. Kegiatan guru dalam penerapan metode resitasi 

5. Kegiatan siswa dalam penerapan metode resitasi 

6. Suasana pembelajaran yang menerapkan metode resitasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN WAWANCARA PENERAPAN METODE RESITASI DALAM 

PEMBELAJARAN PAI DI SD NEGERI 6 KECAMATAN BANGSRI 

KABUPATEN JEPARA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

C. Jenis-jenis Tugas  

 

1. Apa saja jenis tugas dalam mata pelajaran PAI yang diberikan kepada siswa ? 

2. Tugas-tugas kelompok apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswa ? 

3. Tugas-tugas individual apa saja yang harus dikerjakan siswa ? 

4. Apa saja tugas yang harus dilaksanakan siswa dalam kelas ? 

5. Apa saja tugas yang harus dilaksanakan siswa di luar kelas ? 

 

D. Tujuan Penerapan Metode Resitasi  
 

1. Apa yang menjadi tujuan penggunaan metode resitasi  ? 

2. Apakah dalam setiap pembelajaran metode resitasi selalu diterapkan? 

 

E. Langkah-langkah Penerapan Metode Resitasi  

 

11. Dapatkah Bapak menjelaskan langkah-langkah dalam menerapkan metode 

resitasi dalam pembelajaran PAI ? 

12. Ketika memberikan tugas kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran, berapa 

alokasi waktu yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk menyelesaikan ? 

13. Apakah setiap siswa atau setiap kelompok diberikan alokasi waktu yang sama 

dalam mengerjakan tugas ? 

14. Tugas-tugas yang dikumpulkan dikoreksi secara bersama-sama ataukah 

dievaluasi oleh guru sendiri ? 

 

 

15. Apakah guru menyampaikan hasil/nilai dari tugas yang telah dikerjakan oleh 

siswa kepada orang tua siswa? 

16. Apakah guru menyampaikan hasil/nilai dari tugas yang telah dikerjakan oleh 

siswa kepada orang tua siswa? 



17. Bagaimana dampak penggunaan metode resitasi dalam kegiatan pembelajaran?  

 

F. Permasalahan Yang Dihadapi dan Faktor-Faktor Dalam Penerapan Metode 

Resitasi 

 

1. Apa saja permasalahan atau kendala yang bapak hadapi dalam penerapan 

metode resitasi ? 

2. Bagaimana teknik yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi hambatan yang 

ada ? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung penerapan metode resitasi? 

4. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan metode resitasi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


