
 

 

ABSTRAK 

Yesi Hidayati : Penerapan Model  Pembelajaran Concept Sentence Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Mata Pelajaran PAI Materi 

Sujud Syukur, Sahwi, dan Tilawah (Quasi Experiment pada Siswa Kelas VIII D 

SMPN 31 Bandung) 

 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis di lokasi 

penelitian, bahwa dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan metode 

yang biasa seperti ceramah, diskusi dll. sehingga model ini diasumsikan sebagai 

penyebab rendahnya hasil belajar kognitif siswa. Penulis menerapkan model 

pembelajaran concept sentence yang diasumsikan dapat meningkatkan hasil 

belajar kognitif siswa. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1)  Proses penerapan 

model pembelajaran concept sentence pada mata pelajaran PAI materi sujud 

syukur, sahwi dan tilawah terhadap siswa kelas VIII D SMPN 31 Bandung. (2) 

Peningkatan hasil belajar kognitif siswa kelas VIII D SMPN 31 Bandung setelah 

penerapan model pembelajaran concept sentence pada mata pelajaran PAI materi 

sujud syukur, sahwi dan tilawah.  

 Model Concept Sentence ini diasumsikan dapat meningkatkan hasil belajar 

kognitif siswa. Metode ini kelebihan nya: (1) meningkatkan semangat belajar 

siswa (2) lebih memahami kata kunci dari materi pokok pelajaran (3) membantu 

terciptanya belajar yang kondusif (4) memunculkan kegembiraan saat belajar (5) 

mengembangkan dan mendorong proses berpikir kreatif (6) memunculkan 

kesadaran untuk berubah menjadi lebih baik (7) memperkuat kesadaran diri. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperiment 

One Group Pretest Posttest design. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII D SMPN 31 Bandung sebanyak 39 siswa. Alat pengumpul data yang 

digunakan yaitu observasi, wawancara, test, studi kepustakaan dan dokumentasi. 

Analisis data yaitu kuantitatif  dengan menggunakan pendekatan statistik. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa: penerapan model 

pembelajaran concept sentence pada materi sujud syukur, sahwi dan tilawah 

terlaksana dengan sangat baik, hal ini berdasarkan hasil observasi yang diperoleh 

yaitu 80%. Peningkatan hasil belajar kognitif siswa setelah penerapan model 

pembelajaran concept sentence termasuk pada kategori sedang. Hal ini 

berdasarkan nilai rata-rata N-Gain 0,42 dan dilihat dari rata-rata nilai pretest 47,85 

dan posttest 68,26. 

 


