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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan 

formal yang pertama dan mempunyai tanggung jawab mengembangkan sikap 

dan keterampilan peserta didik. Susanto (2015: 89) mengatakan tujuan 

pendidikan di SD adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar baca, 

tulis, hitung, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi 

peserta didik sesuai dengan tingkat perkembangan. Pendidikan formal 

menerapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan, kepribadian, moral dan 

pembentukan watak untuk hidup di masyarakat.  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran 

yang diajarkan di SD. Mata pelajaran IPS termasuk mata pelajaran yang 

memiliki cakupan materi yang luas berdasarkan segi lingkup materinya. Hal 

ini sesuai dengan Sapriya (2011: 07) yang menjelaskan bahwa IPS adalah 

mata pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi dan Ekonomi 

serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya. Pembelajaran IPS sangat penting 

diberikan kepada peserta didik agar peka dan tanggap terhadap permasalahan 

sosial yang terjadi di masyarakat. 

Implementasi pembelajaran IPS di SD masih mengalami banyak 

kendala. Secara umum, pembelajaran IPS mempelajari materi yang 

cakupannya cukup luas, sehingga membuat peserta didik pada umumnya 
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mengalami kesulitan untuk memahami materi dengan baik. Kesulitan peserta 

didik dalam memahami materi disebabkan karena IPS dianggap sebagai mata 

pelajaran yang menekankan pada hafalan yaitu banyaknya informasi yang 

berbentuk definisi dan penjelasan. Sependapat dengan hal tersebut Susanto 

(2014: 5) menyatakan bahwa menghafal menimbulkan kebosanan dan 

kelelahan pikiran.  

Penerapan pembelajaran yang masih konvensional oleh guru turut 

mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Guru 

kurang melibatkan peserta didik secara langsung dalam proses pembelajaran. 

Pada penerapan pembelajaran konvensional, guru berperan sebagai pusat 

informasi. Dengan demikian, dari dua hal yang termasuk kesulitan belajar 

tersebut mengakibatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi 

kurang optimal yang berdampak pada prestasi belajar IPS.  

Prestasi belajar merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan di kelas. Pada proses pembelajaran 

pembentukan sikap juga merupakan hal penting yang harus dicapai oleh 

peserta didik. Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya prestasi belajar 

yang optimal, salah satunya adalah sikap kemandirian.  

Sikap kemandirian peserta didik dapat terlihat pada saat proses 

pembelajaran di kelas. Tahar (2006: 92) mendefinisikan kemandirian belajar 

sebagai kesiapan dari individu yang mau dan mampu untuk belajar dengan 

inisiatif sendiri, dengan atau tanpa bantuan pihak lain dalam hal penentuan 

tujuan belajar, metode belajar, dan evaluasi hasil belajar. Proses belajar dalam 
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kegiatan pembelajaran membutuhkan sikap kemandirian, karena dengan 

adanya kemandirian dalam proses belajar diharapkan peserta didik tersebut 

mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya 

dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri tanpa ada 

paksaan dari orang lain. Penerapan pembelajaran yang masih konvensional 

pada proses pembelajaran menyebabkan kurang munculnya sikap kemandirian 

pada peserta didik dalam belajar.  

Guru menjadi komponen penting yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab yang berkaitan dengan proses pendidikan bagi peserta didik.  

Selain dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam menyampaikan ilmu 

pengetahuan, guru juga harus mempunyai kemampuan untuk dapat 

melaksanakan pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. 

Salah satu langkah inovasi untuk dapat menciptakan pembelajaran yang 

menarik dan bermakna yaitu dengan menggunakan model, metode, dan 

strategi pembelajaran yang relevan dengan materi yang akan diajarkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penggunaan strategi pembelajaran yang diharapkan 

mampu membantu peserta didik untuk dapat memahami materi secara lebih 

dalam dan bermakna. Strategi pembelajaran yang ingin peneliti gunakan 

dalam pembelajaran adalah strategi pembelajaran PQ4R (Preview, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review).  

Alasan peneliti memilih strategi PQ4R adalah karena strategi 

tersebut mengarahkan peserta didik untuk dapat membangun pengalaman awal 
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dalam belajar melalui kegiatan membaca. Peserta didik diminta untuk 

mengeksplorasi kemampuannya membuat struktur berpikir sebelum membaca 

dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan yang menjadi acuan bagi peserta 

didik untuk menggali informasi yang dibutuhkan dari teks bacaan. Peserta 

didik secara mandiri membaca teks dan mencari jawaban dari pertanyaan yang 

telah dibuatnya. Butir-butir penting dari setiap jawaban merupakan informasi 

yang dapat dijadikan sebagai catatan singkat (intisari) oleh peserta didik.  

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran PQ4R adalah suatu strategi pembelajaran yang dapat digunakan 

untuk membantu peserta didik dalam memahami dan mengingat materi yang 

telah dibaca. Selain itu, strategi ini memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk membangun pengalaman awal dalam belajar melalui aktivitas 

membaca. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengaktifkan 

pengetahuan awal yang kemudian dikaitkan dengan informasi yang telah 

diketahui sebelumnya.  

Perlunya dilakukan penelitian adalah salah satunya untuk 

mengembangkan kemampuan guru dalam menerapkan dan menciptakan 

pembelajaran yang menarik dan bermakna bagi peserta didik. Pembentukan 

sikap terjadi di dalam proses pembelajaran, sehingga penerapan pembelajaran 

yang menarik dan bermakna bagi peserta didik disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik. Penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dalam 

pembelajaran, akan mempermudah proses pembelajaran dan mampu 

meningkatkan prestasi belajar yang lebih optimal bagi peserta didik. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh strategi PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) terhadap kemandirian belajar peserta didik pada 

mata pelajaran IPS kelas IV di SDN Wlahar Wetan? 

2. Apakah terdapat pengaruh strategi PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS kelas IV di SDN Wlahar Wetan?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh strategi PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) terhadap kemandirian belajar peserta didik pada 

mata pelajaran IPS kelas IV di SDN Wlahar Wetan.. 

2. Untuk mengetahui pengaruh strategi PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran IPS kelas IV di SDN Wlahar Wetan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan 

sumbangan pemikiran tentang pengaruh strategi PQ4R (Preview, 
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Question, Read, Reflect, Recite, Review) terhadap kemandirian dan prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS SD.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya: 

a. Bagi Guru 

Memberikan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dalam 

merancang strategi pembelajaran yang tepat dan menarik serta 

mempermudah proses pembelajaran melalui strategi PQ4R (Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review). 

b. Bagi Peserta Didik 

Membantu mempermudah penguasaan materi, sehingga mampu 

meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar IPS 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan proses 

pembelajaran yang selama ini telah berjalan untuk menciptakan 

lulusan yang lebih berkualitas.  

d. Bagi Peneliti 

Membantu peneliti memperoleh pengetahuan yang baru serta 

berinovasi dalam proses kegiatan belajar mengajar melalui 

pembelajaran aktif yang lebih bervariatif. 
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