
 

 

ABSTRAK 

Haris Firdaus “Pembelajaran Literasi Informasi Berbasis Proyek untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada Materi Fluida 

Statis” 

Kurikulum pendidikan Indonesia mengemukakan bahwa pendidikan 

dirancang agar mencetak paradigma pendidikan yang sesuai dengan kemajuan abad 

21. Dalam pembelajaran abad 21 keterampilan informasi menjadi penting. Hal ini 

digunakan dalam menyelesaikan masalah atau dikenal dengan istilah “problem 

solving and decision making skill”. Pada kenyataannya literasi informasi peserta 

didik di sekolah masih rendah, yang mengakibatkan hasil belajar fisikanya menjadi 

rendah. Menurut penelitian terdahulu ada pengaruh yang linear antara literasi 

informasi dengan hasil belajar. Salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan keterampilan informasi dan hasil belajar peserta didik yaitu dengan 

menerapkan pembelajaran literasi informasi berbasis proyek.  

Pembelajaran literasi informasi berbasis proyek termasuk yang mengadopsi 

pembelajaran abad 21. Pembelajaran literasi informasi berbasis proyek merupakan 

pembelajaran yang memadukan pembelajaran literasi informasi dengan pembuatan 

proyek. Pembelajaran ini mengacu pada pendekatan kontruktivisme, dimana guru 

menyajikan persoalan dan mendorong (encourage) peserta didik untuk 

mengidentifikasi, mengeksplorasi, berhipotesis, berkojektur, menggeneralisasi dan 

inkuiri dengan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pre-exsperimental 

dengan desain penelitian One Group Pretest-Posttest Design. Penelitian dilakukan 

di kelas X SMA Darul Fatwa Kabupaten Sumedang yang berjumlah dua kelas 

dengan teknik pengambilan sampel yaitu purvosive sampling dimana sampel yang 

diambil adalah kelas X-B sebanyak 30 peserta didik. Data keterlaksanaan guru dan 

peserta didik diperoleh melalui lembar observasi, sedangkan data peningkatan hasil 

belajar peserta didik melalui soal pilihan ganda beralasan.  

Hasil penelitian selama tiga kali pertemuan menunjukkan aktivitas guru dan 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran fisika menggunakan pembelajaran 

literasi informasi berbasis proyek mengalami peningkatan pada tiap pertemuannya 

dengan rata-rata seluruh pertemuan aktivitas guru dan peserta didik adalah 79 % 

yang termasuk pada kategori baik. Selain itu terdapat peningkatan hasil belajar 

peserta didik dapat dilihat dari nilai rata-rata N-Gain sebesar 0,7 berkategori 

sedang. Hasil penelitian dibuktikan dari nilai uji hipotesis dengan taraf kesalahan 

5% diperoleh data yang menunjukan bahwa thitung (48) > ttabel (0,6796) yang 

berarti terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik setelah diterapkan 

pembelajaran literasi informasi berbasis proyek 


