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ABSTRAKSI 
 

Kedudukan metode pembelajaran yang variatif menimbulkan opsi-opsi yang 
multi intervensi dalam aplikatif  transformasi dalam  sebuah pembelajaran yang 
tidak lepas dengan banyaknya potensi yang ada dalam peserta didik dalam sebuah 
lembaga formal, sehingga pluralisasi metode sangat urgent dalam memenuhi 
kebutuhan dan mencapai tujuan pendidikan termasuk pemilihan metode harus 
melibatkan peserta didik yang dalam hal ini sebagai pelaku pendidikan.      

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbandingan  
metode resitasi  terhadap prestasi siswa begitu pula metode lain yang dalam hal ini 
penulis angkat yakni metode ceramah. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis statistic 
product moment. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan jenis sampel 
kuota dan sampelnya adalah siswa kelas VIII yang sebanyak 39 siswa. Variabel  X 
terdiri dari metode resitasi dan variable Y terdiri dari metode ceramah.  

 Adapun Untuk memberi interpretasi terhadap to kita melihat derajat bebas 
(db) atau degrees of freedom (df) nya, rumus db = N-1, dari data kelompok N = 
39, maka db = 39-1 = 38, dengan db 39 kita konsultasikan dengan T-test tabel, 
ternyata tidak ada, maka yang paling dekat dengan db = 39 adalah db = 38, dan 
didapatkan dengan taraf  signifikan 5% sebagai berikut: 

Taraf signifikansi 1 % ttable = 1,70 
Taraf signifikansi 5 % ttable = 2,04. 

Dari nilai konsultasi dengan tabel ttable dan to ternyata hasil to lebih besar 
dari pada t-tabel baik taraf signifikansi 1 % maupun 5 % atau 1,70 < 2,04 < 4,163. 
Karena nilai to lebih besar maka, hipotesis nihil yang ditawarkan ditolak. 

 Dengan demikian berarti bahwa harga to adalah kesimpulan hasil penelitian, 
bahwa hipotesis nihil yang ditawarkan ditolak, berarti ada perbedaan yang 
signifikan antara metode resitasi dengan  metode ceramah. Yang berarti hipotesis 
nihil berbunyi tidak ada perbedaan antara efektifitas metode resitasi dengan 
metode ceramah ditolak  sebab (to = 4,163) > (ts 0,01 = 1,70) atau (to = 4,163) > 
(ts 0,05 = 2,04). Sedang Ha diterima dengan kata lain ada perbedaan yang tinggi 
antara efektifitas metode resitasi dengan metode ceramah dalam pembelajaran PAI 
di SMP Al-Islah Gunung Anyar Surabaya. 
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