
 

 

ABSTRAK 

MUHAMMAD HOERUDDIN “ Pengaruh Penerapan Strategi Generatif Learning 

Pada Pembelajaran PAI Materi Berbusana Muslim Dan Muslimah Terdapat Hasil 

Belajar Mereka” (Penelitian Di Kelas X SMAN 26 Bandung) 

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang terjadi di SMAN 26 Bandung, 

yakni ditemukan hasil belajar siswa yang tidak merata dan masih banyak siswa yang 

tidak mencapai nilai KKM setelah pembelajaran menggunakan metode konvensional  

pada mata pelajaran PAI. Fenomena tersebut menimbulkan permasalahan yang harus 

diteliti, yakni apakah penerapan strategi pembelajaran Generative Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) penerapan strategi 

Generative Learning pada pembelajaran PAI (2) hasil belajar siswa pada 

pembelajaran PAI di kelas eksperimen dan kelas kontrol (3) pengaruh strategi 

pembelajaran Generative Learning terdapat hasil belajar siswa.  

Penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa makin tepat model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru dalam mengajar, maka akan efektif pula proses 

pembelajaran yang digunakan sehingga berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

mereka, pembelajaran akan efektif apabila seluruh siswa berpartisipasi aktif dalam 

mengikuti pembelajaran, salah satu model pembelajaran yang menuntut partisipasi 

aktif siswa adalah Generatif Learning. Sehubungan  dengan pemikiran tersebut maka 

penelitian ini beranjak dari hipotesis, yakni terdapat pengaruh penerapan strategi 

Generatif Learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI materi 

berbusana muslim dan muslimah.  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan jenis penelitian Quasi 

Eksperiment dengan desain Nonequivalent Control Group Design menggunakan dua 

kelas yang telah ada sebagai sampel, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Teknik 

yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu berupa test. Tes 

diberikan dua kali, yaitu pretest dan posttest. Sedangkan untuk menganalisis dan cara 

pengolahan data dilakukan dengan teknik statistik. 

Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) Penerapan 

strategi pembelajaran Generative Learning pada mata pelajaran PAI materi berbusana 

muslim dan muslimah menunjukan kategori baik, hasil observasi sebesar 84% (2) 

Hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan 

peningkatan yang signifikan. rata-rata pretest & posttest kelas eksperimen 41,68 & 

85,93, adapun kelas kontrol rata-rata pretest & posttest 37,46 & 60,84 dan gain 0,75  

termasuk kategori tinggi (3) Penerapan strategi Generative Learning berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 26 kota Bandung, dimana nilai rata-rata 

post test kelas eksperimen adalah 85,93 lebih besar dibandingkan dengan kelas 

kontrol sebesar 60,84 dengan selisih rata-rata nilai sebesar 25,09, terbukti signifikan 

karena Zhitung = 4,88 > dari Ztabel = 1,64 pada taraf signifikan 5%,rata-rata peningkatan 

gain kelas control sebesar 0,37 termasuk kedalam peningkatan sedang dan kelas 

eksperimen sebesar 0,75 termasuk kedalam peningkatan tinggi.  


