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FITRI PUJI ASTUTI DEWI. Respon Siswa terhadap Penggunaan Model Pengajaran 

Langsung (Direct Instruction) Hubungannya dengan Prestasi Kognitif Mereka pada Materi 

Iman Kepada Malaikat (Penelitian terhadap siswa kelas VII di SMPN 2 Cileunyi Bandung tahun 

2013) 

Penelitian ini bertolak dari fenomena yang terjadi di SMPN 2 Cileunyi Bandung. Guru 

mata pelajaran PAI ketika mengajar materi iman kepada malaikat di kelas, menggunakan model 

pengajaran langsung. Seharusnya hasil yang dicapai dapat diperoleh secara optimal. Namun, 

pada kenyataannya hasil yang dicapai siswa belum sepenuhnya mencapai nilai standar KKM. 

Dari fenomena tersebut, muncul permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana realitas respon 

siswa terhadap penggunaan model pengajaran langsung? Bagaimana realitas prestasi kognitif 

mereka pada materi iman kepada malaikat? Bagaimana realitas hubungan antara respon siswa 

terhadap penggunaan model pengajaran langsung (direct instruction) dengan prestasi kognitif 

mereka pada materi iman kepada malaikat? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) realitas respon siswa terhadap 

penggunaan model pengajaran langsung (direct instruction), (2) realitas prestasi kognitif siswa 

pada materi iman kepada malaikat, (3) realitas hubungan antara respon siswa terhadap 

penggunaan model pengajaran langsung (direct instruction) dengan prestasi kognitif mereka 

pada materi iman kepada malaikat. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu, semakin tinggi respon siswa terhadap 

penggunaan model pengajaran langsung (direct instruction) maka semakin tinggi pula prestasi 

kognitif mereka pada materi iman kepada malaikat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah 

respon siswa terhadap penggunaan model pengajaran langsung (direct instruction) maka semakin 

rendah pula prestasi kognitif mereka pada materi iman kepada malaikat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena metode 

ini dianggap cocok untuk menggali, mengungkap, serta menganalisa fenomena yang terjadi pada 

masa sekarang. Teknik pengumpulan datanya adalah tes dan angket. Data yang diperoleh 

menggunakan analisis logika untuk kualitatif, dan statistik untuk data kuantitatif. Analisis 

menggunakan dua pendekatan, yaitu analisis parsial dan analisis korelasi. 

Hasil analisis statistik penelitian ini menunjukan bahwa, (1) realitas respon siswa 

terhadap penggunaan model pengajaran langsung (direct instruction) berkatagori tinggi. (2) 

Realitas prestasi kognitif siswa pada materi iman kepada malaikat termasuk kualifikasi sangat 

baik. (3) Realitas hubungan antara variabel X dan variabel Y adalah; (a) koefisien korelasinya 

tinggi, (b) hasil uji hipotesisnya diterima, dan (c) derajat pengaruh varibel X terhadap variabel Y 

sebesar 35%. 

 

 


