
 

 

ABSTRAK 

 

NENENG NURFALAH: Tanggapan Siswa terhadap Penggunaan Monitor LED 

Sebagai Media Pembelajaran Hubungannya dengan Hasil Belajar Kognitif Mereka 

pada Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti (Penelitian terhadap Siswa Kelas VII-

A dan VII-D SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru) 

Penelitian ini bertolak dari hal yang menarik yang penulis temui di SMP 

Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Pasalnya sekolah ini sudah 

memiliki fasilitas belajar yang cukup memadai. Salah satunya ketersediaan monitor 

LED di setiap ruangan kelas. Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang penulis 

lakukan, diketahui hasil belajar kognitif siswa relatif baik. Daripada itu penulis 

ingin meneliti lebih dalam mengenai keterkaitan penggunaan monitor LED sebagai 

media pembelajaran dengan hasil belajar kognitif  siswa SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Kampus Cibiru.  

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui realitas tanggapan siswa 

terhadap penggunaan monitor LED sebagai media pembelajaran, 2) realitas hasil 

belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, dan 3) realitas 

hubungan antara tanggapan siswa terhadap penggunaan monitor LED sebagai 

media pembelajaran dengan hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran PAI 

dan Budi Pekerti. 

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa hasil belajar kognitif 

siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti salah satunya dipengaruhi oleh 

tanggapan siswa terhadap penggunaan monitor LED dalam pembelajaran. Dari 

asumsi tersebut dapat diajukan hipotesis, semakin positif tanggapan siswa terhadap 

penggunaan monitor LED sebagai media pembelajaran, maka semakin baik pula 

hasil belajar kognitif mereka pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berupa 

angket, tes, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun teknik 

analisis datanya yaitu menggunakan analisis statistik untuk data kuantitatif, dan 

analisis logika untuk data kualitatif. Subjek/ responden dalam penelitian ini 

berjumlah 57 orang.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggapan siswa terhadap 

penggunaan monitor LED sebagai media pembelajaran termasuk kategori tinggi, 

yaitu dengan nilai rata-rata 3,40 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Sedangkan 

hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti termasuk 

kategori sangat baik, dengan nilai rata-rata 84,21 yang berada pada interval 80-100. 

Adapun mengenai hubungan antara keduanya, hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa t hitung (0,074) < t tabel (1,673). Hal ini berarti Ho diterima dan Ha ditolak atau 

dengan kata lain tidak terdapat hubungan yang positif signifikan antara kedua 

variabel. Adapun koefisien korelasinya yaitu sebesar 0,01 yang berada pada interval 

0,00 - 0,19. Artinya hubungan antara kedua variabel termasuk pada kategori 

korelasi sangat rendah. 


