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ABSTRAK 

 

Fuji Nujul Firman Sidik:  Pengaruh Penerapan Literasi terhadap Hasil Belajar 

Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran PAI (Penelitian pada Siswa Kelas VIII SMP 

Karya Budi Cileunyi Bandung) 

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah peneliti lakukan di kelas 8 SMP 

Karya Budi Bandung melalui wawancara kepada siswa dan guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, diperoleh informasi bahwa literasi merupakan suatu 

metode untuk melatih siswa berfikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif 

dalam mengolah berbagai informasi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 
wawancara respon siswa terhadap literasi sangat tinggi, fenomena ini terlihat dari 

antusias siswa dan keaktifannya mengikuti pembelajaran di kelas. Namun pada 

sisi lain fenomena tersebut bertolak belakang dengan hasil belajar kognitif siswa. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan literasi,  realitas 

hasil belajar kognitif siswa serta peningkatan hasil belajar kognitif siswa di kelas 

VIII B (kelas eksperimen) dan kelas VIII C (kelas kontrol). 

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hasil belajar kognitif siswa 

pada mata pelajaran PAI dapat ditingkatkan melalui berbagai metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. Salah satunya adalah penerapan metode 

literasi. Metode literasi mengarahkan seseorang lebih terampil mengolah 

informasi. Dengan demikian hipotesis yang diajukan, semakin baik penerapan 

literasi maka hasil belajar kognitif siswa akan meningkat. Begitupun sebaliknya.  

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan studi Quasi 

eksperimen desain nonequivalent control group design dengan popolasi berjumlah 

160 orang sedangkan sampel berjumlah 58 orang terdiri dari 29 siswa pada kelas 

eksperimen, dan 29 siswa pada kelas kontrol. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan tes, angket, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

Sedangkan analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan literasi dalam 

pembelajaran PAI berkategori tinggi karena diperoleh nilai rata-rata sebesar 

(4,13). Nilai tersebut berkategori tinggi karena berada paa interval 3,40-4,19. 2). 

Perolehan nilai hasil belajar kognitif siswa yang dilakukan di kelas yang 

mendapatkan perlakuan literasi didapatkan hasil rata-rata pretest sebesar 47,60 

dan rata-rata postest sebesar 82,02 dengan N-gain 0,70. Hasil tersebut berkategori 

tinggi. Kemudian di kelas yang tidak mendapatkan perlakuan didapatkan rata-rata 

pretest sebesar 39,09 dan rata-rata post-test sebesar 75,98 dengan N-Gain 0,50 

maka termasuk kategori sedang. 3). Pengaruh penerapan literasi terhadap hasil 

belajar kognitif siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam  didapatkan 

hasil hipotesis dengan taraf signifikansi 5% menunjukkan hasil  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 2,69 > 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,003 𝐻𝑜𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐻1𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘 yang berarti bahwa literasi 
berpengaruh terhadap hasil belajar kognitif siswa. Sementara itu perhitungan 

besar kecilnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, pengaruh penerapan 

literasi terhadap hasil belajar kognitif siswa pada mata pelajaran PAI, besar 

pengaruhnya tersebut adalah 10%. Angka tersebut menyatakan bahwa masih ada 

faktor lain sebesar 90% yang mempengaruhi hasil belajar kognitif. 


