
 

 

ABSTRAK 

RINNI INDRIYANI, “Tanggapan Siswa Terhadap Penggunaan E-Book 

Dalam Pembelajaran Hubungannya Dengan Prestasi Kognitif Mereka Pada 

Mata Pelajaran PAI” (Penelitian di kelas VII SMP Laboratorium Percontohan 

UPI Cibiru Bandung). 

Sekolah merupkan lembaga pendidikan formal, yang dalam kegiatan 

pembelajaran memerlukan adanya media. Hal ini ditunjukan agar hasil belajar 

siswa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Dengan memakai media yang 

tepat diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih baik bagi siswa. 

Berdasarkan studi pendahuluan di SMP Laboratorium Percontohan UPI Cibiru 

Bandung. Guru PAI menuturkan bahwa dalam pembelajaran PAI sudah 

dilaksanakan serbagai media pembelajaran, yaitu dengan menggunakan E-Book. 

Diharapkan dengan menggunakan E-Book prestasi belajar siswa di sekolah lebih 

meningkat. Namun pada kenyataannya masih terdapat siswa yang mempunyai 

prestasi atau mendapatkan nilai di bawah rata-rata yang telah ditentukan. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui realitas tanggapan siswa terhadap 

penggunaan E-Book dalam pembelajaran di kelas VII SMP Laboratorium 

Percontohan UPI Cibiru Bandung. Mengetahui realitas prestasi kognitif pada mata 

pelajaran PAI di kelas VII SMP Laboratorium Percontohan UPI Cibiru Bandung, 

dan realitas hubungan antara tanggapan siswa mengenai penggunaan E-Book 

dalam pembelajaran dengan prestasi kognitif pada mata pelajaran PAI siswa kelas 

VII di SMP Laboratorium Percontohan UPI Cibiru Bandung. 

Penelitian ini berdasarkan pada kajian teoritis yang menyatakan bahwa 

penggunaan media memiliki peranan yang sangat penting dalam prestasi kognitif. 

Adanya prestasi pada siswa dalam belajar salah satunya dipengaruhi oleh adanya 

media yang baik dan tepat. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini ialah terdapat 

hubungan positif antara tanggapan siswa terhadap penggunaan E-Book dalam 

pembelajaran dengan prestasi kognitif dalam mata pelajaran PAI. 

Secara umum, penelitian bersifat empirik dengan menggunakan metode 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan teknik angket, 

tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data kuantitatif 

dengan menggunakan analisis parsial dan analisis korelasi. Adapun sampelnya 

sebanyak 50 orang siswa sebagai responden dalam penelitian ini. 

Dari hasil penghitungan statistik diketahui tanggapan siswa terhadap 

penggunaan E-Book dalam pembelajaran diperoleh rata-rata sebesar 3,63, angka 

tersebut termasuk kategori baik karena berada pada interval 3,5 – 4,5. Prestasi 

kognitif belajar PAI siswa diperoleh rata-rata sebesar 70,26, angka tersebut 

termasuk kategori baik karena berada pada interval 70 – 79. Adapun hubungan 

antara kedua variabel termasuk kategori korelasi (0,77), angka tersebut termasuk 

kategori tinggi karena berada pada interval 0,60 – 0,80. Dari angka tersebut (0,77) 

diperoleh “t” hitung sebesar 12,97 dan “t” tabel 1,67. Hal ini berarti Hipotesis 

alternatif (Ha) diterima dan Hipotesis nol (Ho) ditolak. Dilihat dari tinggi 

rendahnya kadar pengaruh variabel X terhadap pariabel Y diperoleh kadar sebesar 

36% dan diperkirakan 64% naik turunya kualifikasi prestasi kognitif pada mata 

pelajaran PAI dipengaruhi oleh faktor lain, baik faktor internal maupun eksternal. 


