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BAB II 

KAJIAN TEORI  

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Belajar 

a. Definisi 

Model pembelajaran Gagne merupakan salah satu dasar teori 

yang membahas mengenai penggunaan strategi PQ4R dalam belajar. 

Strategi-strategi dalam belajar dapat digunakan peserta didik untuk 

mempengaruhi sesuatu yang dipelajarinya. Strategi belajar dapat 

disebut pula dengan strategi kognitif.  

Strategi yang dibahas menurut model pembelajaran Gagne 

lebih merujuk kepada strategi kognitif. Strategi kognitif merupakan 

salah satu dari lima kemampuan yang dikatakan sebagai hasil belajar 

menurut Gagne. Dahar (2011: 118) mengemukakan lima kemampuan 

yang dikatakan sebagai hasil belajar menurut Gagne, yaitu: (1) 

keterampilan intelektual, (2) strategi kognitif, (3) sikap, (4) informasi 

verbal, (5) keterampilan motorik.  

Strategi kognitif dalam model pembelajaran Gagne ini 

merupakan keterampilan khusus yang mempunyai kepentingan tertentu 

bagi belajar dan berpikir. Gagne (Dahar, 2011: 122) menjelaskan 

dalam teori belajar modern, suatu strategi kognitif merupakan suatu 

proses kontrol yaitu suatu proses internal yang digunakan peserta didik 
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(orang yang belajar) untuk memilih dan mengubah cara-cara 

memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. Contoh dari 

tujuan kognitif tradisional yang diharapkan dapat dicapai peserta didik 

adalah pemahaman suatu wacana dalam sebuah buku. 

Strategi kognitif dikelompokkan sesuai dengan fungsinya 

digunakan untuk memudahkan peserta didik dalam menggunakan 

strategi-strategi khusus dalam melaksanakan tugas-tugas belajar. Dahar 

(2011: 122) menjelaskan pengelompokkan strategi kognitif 

berdasarkan fungsinya yang disarankan oleh Weinstein dan Mayer, 

yaitu meliputi (a) strategi menghafal, (b) strategi elaborasi, (c) strategi 

pengaturan, (d) strategi metakognitif, dan (e) strategi afektif.  

Penjelasan mengenai teori belajar yang melatar belakangi 

strategi PQ4R tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi PQ4R 

berawal dari model pembelajaran yang dicetuskan oleh Gagne. Model 

pembelajaran Gagne lebih merujuk pada strategi kognitif, yaitu 

keterampilan khusus yang mempunyai kepentingan tertentu bagi 

belajar dan berpikir seseorang.  

b. Strategi Elaborasi 

Strategi elaborasi merupakan salah satu strategi dari lima 

bentuk strategi kognitif yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. 

Strategi elaborasi merupakan proses penambahan perincian sehingga 

informasi baru akan menjadi lebih bermakna, oleh karena itu membuat 

pengkodean lebih mudah dan lebih memberikan kepastian. Strategi ini 
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membantu pemindahan informasi baru dari memori jangka pendek ke 

memori jangka panjang, melalui penciptaan gabungan dan hubungan 

antara informasi baru dan apa yang telah diketahui. Pratiwi (Mulyati, 

2016: 43) menjelaskan bahwa strategi ini terdiri dari: (1) pembuatan 

catatan; (2) penggunaan analogi; dan (3) strategi PQ4R. 

Penerapan pembelajaran dengan menggunakan strategi 

PQ4R, pada prosesnya diharapkan peserta didik mempunyai 

keterampilan dalam rangka pencapaian proses pembelajaran yang 

efektif. Suprijono (2015: 121) menyebutkan ada dua hal yang perlu 

diperhatikan yaitu pertama, peserta didik harus sudah memiliki 

skemata atau pengetahuan awal tentang topik atau materi yang akan 

dipelajari, kedua, peserta didik harus sudah mempunyai keterampilan 

bertanya jawab. Tanya jawab merupakan proses transaksi gagasan atau 

ide dalam rangka membangun pengetahuan. Dengan demikian, 

pembelajaran membutuhkan dukungan pengalaman peserta didik baik 

berupa pengetahuan awal maupun kemampuan bertanya jawab. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif dibutuhkan strategi 

yang dapat mendukung pembelajaran. Strategi PQ4R merupakan salah 

satu langkah inovasi yang dapat digunakan dalam rangka membantu 

peserta didik dalam memperoleh informasi. 

 

 

Pengaruh Strategi Pq4r…, Anggraeni Cahyaningtyas, FKIP, UMP, 2017



 
 

 

10 

2. Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review) 

a. Definisi PQ4R  

Salah satu strategi yang dikenal untuk membantu peserta 

didik memahami dan mengingat materi agar bertahan dalam ingatan 

jangka panjang adalah strategi PQ4R. Strategi PQ4R merupakan salah 

satu bagian dari strategi elaborasi. Harley (Bibi 2011) menyatakan 

bahwa strategi PQ4R dapat diterapkan, baik untuk seluruh buku atau 

hanya satu bab dalam sebuah buku. Penggunaan strategi ini juga 

merupakan alternatif pembelajaran bermakna yang berfokus pada 

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pada strategi 

ini pengalaman awal peserta didik dibangun dengan adanya aktivitas 

membaca.  

Strategi PQ4R dicetuskan oleh Thomas dan Robinson. 

Strategi ini didasarkan pada strategi PQRST dan strategi SQ3R. 

Sependapat dengan hal tersebut Sanacore (Bibi 2011) menyatakan 

bahwa strategi PQ4R ini didasarkan pada pendekatan SQ3R. Strategi 

ini membantu peserta didik mengingat apa yang mereka baca, dan 

dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan 

dengan kegiatan membaca buku. 

Pengalaman awal yang dibangun melalui aktivitas membaca 

ini, berguna untuk mengaktifkan pengetahuan awal dan mengaitkan 

informasi dengan apa yang telah diketahui sebelumnya. Jenis aktivitas 

membaca yang tepat, salah satunya adalah dengan membaca 
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pemahaman. Anderson, Pearson, dan Teng mengatakan 

(Alshumaimeri, 2011: 187) bahwa “…reading comprehension is 

viewed as the process of interpreting new information and assimilating 

this information into memory structures”. Artinya membaca 

pemahaman dilihat sebagai proses pembaca dalam 

menginterpretasikan informasi baru dan menggabungkan informasi 

tersebut ke dalam struktur memori. 

Ghozaly (2011: 222) menjelaskan proses pembelajaran 

dibedakan menjadi dua dimensi, yaitu dimensi cara menguasai 

pengetahuan dan dimensi cara menghubungkan pengetahuan baru 

dengan struktur kognitif yang telah ada. Melalui strategi PQ4R inilah 

proses pembelajaran termasuk pada dimensi kedua, yaitu berada pada 

tahap belajar yang bersifat menghafal (rote learning), memahami 

(comprehensive learning), dan belajar bermakna (meaningful 

learning). Oleh karena itu, peserta didik nantinya diharapkan dapat 

menguasai materi dengan lebih mudah dan bermakna. 

Trianto (2013: 147) PQ4R merupakan singkatan dari P yaitu 

Preview (membaca selintas dengan cepat), Q yaitu Question 

(bertanya), dan 4R singkatan dari Read (membaca), Reflecty (refleksi), 

Recite (tanya-jawab sendiri), Review (mengulang secara menyeluruh). 

Seperti yang diungkapkan oleh Suprijono (2015: 122-124) mengenai 

PQ4R, diawali dengan “P” yang berarti Preview adalah peserta didik 

menemukan ide pokok bacaan, “Q” yang berarti Question adalah 
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peserta didik membuat pertanyaan sendiri, “R” yang berarti Read 

adalah tahapan peserta didik untuk membaca secara detail bacaan, “R” 

berarti Reflect adalah selama membaca peserta didik tidak hanya 

menghafal namun juga mengingatnya, “R” yang berarti Recite pada 

tahap ini peserta didik merenungkan kembali informasi yang dipelajari, 

dan yang terakhir “R” adalah Review adalah kegiatan terakhir yaitu 

peserta didik membuat rangkuman. 

Jadi dari beberapa uraian di atas mengenai PQ4R maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi PQ4R merupakan strategi membaca yang 

digunakan untuk membantu peserta didik mengingat dan memahami 

bacaan. Strategi ini diterapkan dengan melakukan enam langkah yaitu 

P (Preview), Q (Question), R (Read), R (Reflect), R (Recite), R 

(Review).  

b. Langkah-Langkah Pembelajaran PQ4R 

Pengalaman awal peserta didik dapat dibangun melalui 

aktivitas membaca. Dengan kegiatan ini peserta didik akan memiliki 

stock of knowledge. Thomas dan Robinson (Trianto, 2013: 151) 

menjelaskan langkah-langkah strategi PQ4R yang merupakan salah 

satu strategi membaca efektif adalah sebagai berikut:  

1) Preview, kegiatan awal ini dimaksudkan agar peserta 

didik memfokuskan bahan bacaan untuk menemukan ide-

ide pokok melalui kegiatan membaca selintas dengan 

cepat.  

2) Question, peserta didik merumuskan atau mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendirinya untuk 

setiap pasal yang ada pada bahan bacaan peserta didik 
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yang meliputi 5W + 1H (what, who, where, when, why, 

and how).  

3) Read, peserta didik membaca karangan itu secara aktif 

dan detail dari bahan bacaan yang dipelajarinya. Pada 

tahap ini peserta didik diarahkan untuk mencari jawaban 

terhadap pertanyaan yang telah dirumuskannya.  

4) Reflect, pada kegiatan ini selama membaca, peserta didik 

tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, tetapi yang 

terpenting adalah peserta didik mampu berdialog atau 

memahami informasi yang dibacanya. 

5) Recite, pada tahap ini peserta didik diminta untuk 

merenungkan (mengingat) kembali informasi yang telah 

dipelajari dengan menyatakan butir-butir penting dengan 

nyaring dan menanyakan serta menjawab pertanyaan-

pertanyaan. 

6) Review, langkah terakhir ini peserta didik diminta untuk 

membuat rangkuman atau merumuskan catatan singkat 

(intisari) dari bahan yang telah dibacanya. Peserta didik 

mampu merumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukannya. 

 

c. Kelebihan dan Kelemahan PQ4R 

Definisi strategi PQ4R yang telah dijelaskan menurut 

beberapa pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang menyatakan 

kelebihan dan kelemahan strategi PQ4R. Ali Muhammad (Noviyanti, 

2012) kelebihan strategi PQ4R adalah: 

1) Strategi PQ4R, sangat tepat digunakan untuk pengajaran 

pengetahuan yang bersifat deklaratif berupa konsep-konsep, 

definisi, kaidah-kaidah, dan pengetahuan penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari; 2) Dapat mengaktifkan pengetahuan 

awal peserta didik dan mengawali proses pembuatan 

hubungan antara informasi baru dengan apa yang telah 

diketahui sebelumnya; 3) Membantu peserta didik mengingat 

apa yang telah dibaca/efektif membantu peserta didik 

menghafal informasi dari bacaan; 4) Membantu peserta didik 

memahami suatu bacaan pada teks bacaan; 5) Memotivasi 

peserta didik untuk belajar sendiri; 6) Mampu membantu 

peserta didik dalam meningkatkan keterampilan proses 

bertanya dan mengkomunikasikan pengetahuannya. 
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Penjelasan mengenai kelebihan strategi PQ4R, sebagai 

berikut: 1) Bentuk pengajaran atau mata pelajaran yang tepat 

digunakan untuk penerapan strategi PQ4R merupakan mata pelajaran 

atau pengajaran pengetahuan yang berupa konsep, dan banyak definisi 

atau penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-

hari; 2) Penerapan strategi PQ4R dimulai dengan  kegiatan membaca 

yang bertujuan untuk mengaktifkan pengetahuan awal peserta didik 

terhadap informasi baru dengan apa yang telah diketahui sebelumnya; 

3) Strategi PQ4R membantu peserta didik untuk mempermudah dalam 

hal hafalan terhadap informasi yang telah dibacanya secara efektif; 4) 

Strategi PQ4R bertujuan untuk membantu mempermudah peserta didik 

dalam memahami suatu bacaan, sehingga informasinya yang telah 

dibacanya dapat diterima dengan baik; 5) Penerapan langkah-langkah 

strategi PQ4R memotivasi peserta didik untuk dapat belajar sendiri, 

tetapi tetap ada bimbingan dari guru; 6) Salah satu langkah dari strategi 

PQ4R yaitu question dapat membantu dan melatih peserta didik untuk 

dapat membuat pertanyaan sendiri, sehingga mampu meningkatkan 

keterampilan bertanya peserta didik terhadap bahan bacaan atau 

informasi yang dibacanya.  

Ali Muhammad (Noviyanti, 2012) kelemahan strategi PQ4R 

adalah: 

1) Tidak tepat diterapkan pada pengajaran pengetahuan yang 

bersifat prosedural, seperti pengetahuan keterampilan; 2) 

Sangat sulit dilaksanakan jika sarana seperti buku siswa 

(buku paket) tidak tersedia di sekolah; 3) Tidak efektif 
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dilaksanakan pada kelas dengan jumlah yang terlalu besar 

karena bimbingan guru tidak maksimal terutama dalam 

merumuskan pertanyaan. 

 

Kelemahan strategi PQ4R dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Penerapan strategi PQ4R tidak tepat diterapkan pada pengajaran 

pengetahuan atau mata pelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan 

keterampilan yang lebih merujuk pada praktek langsung; 2) Sarana 

belajar, seperti buku uku pelajaran ataupun LKS yang serupa dengan 

bahan bacaan tersebut merupakan sarana yang penting dalam 

pelaksanaannya, sehingga apabila sarana tersebut tidak terpenuhi maka 

proses pembelajarannya akan sulit dilaksanakan; 3) Strategi PQ4R 

tidak efektif dilaksanakan untuk kelas dengan jumlah peserta didik 

yang terlalu besar, sebab hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup 

lama sehingga pembelajarannya tidak efektif dan kurang maksimalnya 

guru dalam membimbing peserta didik dalam merumuskan pertanyaan 

dari bahan bacaan tersebut. 

 

3. Kemandirian 

a. Pengertian Kemandirian 

Istilah kemandirian sudah sering terdengar dalam kehidupan 

sehari-hari. Desmita (2011: 185) mengemukakan bahwa istilah 

kemandirian berasal dari kata dasar “diri” yang mendapatkan awalan 

“ke” dan akhiran “an”, kemudian membentuk satu kata keadaan atau 

kata benda. Kemandirian berasal dari kata dasar “diri”, maka 
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pembahasan mengenai kemandirian tidak lepas dari perkembangan diri 

itu sendiri. 

Konsep kemandirian menurut Carl Rogers disebut dengan 

istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. 

Rachmayani (2014: 18) menjelaskan bahwa kemandirian adalah 

perilaku peserta didik dalam mewujudkan kehendak atau keinginan 

secara nyata dengan tidak bergantung pada orang lain, dalam hal ini 

adalah peserta didik mampu melakukan belajar sendiri, dapat 

menentukan cara belajar yang efektif, mampu melaksanakan tugas-

tugas belajar dengan baik dan mampu untuk melakukan aktivitas 

belajar secara mandiri. Sependapat dengan hal tersebut Elfindri, dkk, 

(2012: 101) yang menyatakan bahwa mandiri adalah karakter yang 

menunjukkan seseorang yang tidak mudah tergantung kepada orang 

lain, memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, dan melakukan tugas 

serta tanggung jawab yang diembankan kepadanya. 

Kemandirian adalah suatu kondisi seseorang atau peserta 

didik yang tidak memiliki ketergantungan dengan orang lain, baik 

dalam kegiatan belajarnya maupun dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya. Islam mengajarkan pula pada setiap umatnya 

untuk dapat mandiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Hal ini 

dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Ali-Imran ayat 102: 

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada 

Allah dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya; dan 

janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

berserah diri kepada Allah”.  
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Penjelasan mengenai firman Allah SWT dalam Q.S. Ali-

Imran ayat 102, yaitu bahwa Islam merupakan agama yang sangat 

menekankan kebersamaan diantara sesama manusia, bersama dalam 

iman dan amal shaleh dan bersama dalam perjuangan menegakkan 

prinsip-prinsip iman dan amal shaleh itu. Pada faktanya bahwa tidak 

semua orang mau dalam kebersamaan yang positif tersebut. Maka dari 

itu, seorang muslim tidak boleh memiliki ketergantungan kepada orang 

lain ketika dirinya ingin menjadi baik, namun harus mampu 

menunjukkan keislamannya yang sejati meskipun hanya sendirian. 

Demikian itu merupakan golongan orang-orang yang bertaqwa, yang 

selalu berserah diri kepada Allah SWT dalam keadaan apapun hingga 

maut memanggilnya. 

Ayat lain pada Al-Quran mengenai kemandirian juga 

dijelaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Ar-Ra’du ayat: 11, yang 

artinya: 

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu 

mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, 

mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah 

tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu 

kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali 

tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”. 

 

Ayat tersebut dengan jelas memaparkan bahwa setiap 

manusia dituntut untuk mampu menolong dirinya sendiri. Kemandirian 

belajar harus dimiliki oleh setiap orang agar mampu menopang 
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kesejahteraan hidupnya. Pada dasarnya keberhasilan merupakan buah 

dan hasil usaha dan kemampuan diri sendiri. Apabila seseorang ingin 

merubah keadaanya menjadi lebih baik, maka seseorang itu haruslah 

berusaha dengan keras sesuai kemampuannya sendiri. Sebaliknya, 

apabila Allah telah menghendaki suatu keburukan, maka orang 

tersebut tidak dapat menolaknya.  

Orang yang mandiri di dalam pekerjaannya tidak akan 

menunggu untuk diperintah atau disuruh. Karakter mandiri disini 

bukan diartikan sebagai orang yang tidak suka bekerja sama dalam tim, 

karena di dalam tim itu juga harus fokus kepada peran setiap anggota 

tim. Anggota tim yang memiliki karakter mandiri akan mampu 

memberikan kontribusi yang baik dalam kerjasama tim.  

Perilaku kemandirian pada seseorang juga merupakan bentuk 

penyesuaian diri. Hal tersebut dijelaskan oleh Erikson (Desmita, 2011: 

185) yang menyatakan bahwa kemandirian adalah usaha untuk 

melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan 

dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu merupakan 

perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri sendiri. 

Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib 

sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertanggung 

jawab, mampu menahan diri, membuat keputusan sendiri, serta mampu 

mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain.  
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Kemandirian berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kemandirian merupakan perilaku seseorang 

yang tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan 

tugas-tugas atau kemampuan untuk mengendalikan dan mengatur 

pikiran serta perasaan. Kemandirian juga merupakan usaha seseorang 

untuk dapat menemukan jati dirinya agar mantap dan mampu berdiri 

sendiri. Mandiri berlaku pula dalam kerja tim, dimana setiap individu 

atau peserta didik harus fokus pada tugas masing-masing sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang optimal di dalam tim.  

b. Bentuk-bentuk Kemandirian Belajar  

Bentuk-bentuk kemandirian belajar berkenaan dengan situasi 

dan kondisi seseorang. Robert Havighurts (Desmita, 2011: 186) 

menjelaskan bentuk-bentuk kemandirian, diantaranya sebagai berikut: 

1) Kemandirian emosional, yaitu kemampuan mengontrol 

emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi pada 

orang lain. 

2) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur 

ekonomi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan ekonomi 

kepada orang lain. 

3) Kemandirian intelektual, kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi. 

4) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada 

aksi orang lain. 

 

Penjelasan mengenai bentuk-bentuk kemandirian belajar di 

atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat bentuk kemandirian 

seseorang atau peserta didik, diantaranya: kemandirian emosional, 

kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian 
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sosial. Bentuk-bentuk kemandirian tersebut saling berkaitan dengan 

kehidupan peserta didik. Berkenaan dengan peserta didik, pada proses 

pembelajaran tentunya peserta didik harus mempunyai bentuk 

kemandirian intelektual agar peserta didik mampu mengatasi masalah 

yang sedang dihadapinya, tentunya masalah tersebut merupakan 

masalah yang berkaitan dalam konteks pembelajaran. 

c. Indikator Kemandirian Belajar 

Arti kata indikator dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) merupakan sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi 

petunjuk. Desmita (2011: 185) menjelaskan indikator kemandirian 

belajar adalah sebagai berikut: 

1) Adanya hasrat atau keinginan kuat untuk belajar. 

2) Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk 

menghadapi permasalahan. 

3) Percaya diri dan melaksanakan tugas-tugas secara 

mandiri. 

4) Bertanggung jawab pada setiap aktivitas belajar. 

 

Indikator kemandirian yang telah dijelaskan menurut ahli di 

atas, dapat disimpulkan bahwa adanya indikator kemandirian belajar 

ini digunakan sebagai petunjuk untuk dapat mengetahui tingkat 

kemandirian belajar peserta didik. Indikator ini dapat dimunculkan 

dalam suatu bentuk tes sikap apabila seseorang atau guru ingin 

mengetahui kemandirian pada setiap peserta didik.  

d. Kemandirian Belajar dengan Strategi PQ4R 

Strategi PQ4R dapat membentuk dan melatih kemandirian 

belajar pada peserta didik melalui proses pembelajaran. Peran guru 
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diperlukan dalam rangka membimbing peserta didik untuk mencapai 

kegiatan yang diterapkan dalam proses pembelajaran tersebut. 

Penerapan kemandirian belajar dengan menggunakan strategi PQ4R 

meliputi enam langkah. Suprijono (2015: 122-124) enam langkah 

dalam PQ4R, yaitu preview (membaca selintas dengan cepat), question 

(bertanya), read (membaca), reflect (refleksi), recite (tanya-jawab 

sendiri), review (mengulang secara menyeluruh). Dengan demikian, 

langkah-langkah strategi PQ4R dijabarkan sesuai dengan indikator 

kemandirian belajar. 

Kemandirian belajar dimunculkan pada aktivitas awal yaitu 

membaca sebagai bentuk pengalaman awal peserta didik untuk 

memperoleh informasi. Pada kegiatan membaca ini mencerminkan 

bahwa peserta didik mempunyai keinginan untuk belajar. Selain itu, 

pada kegiatan membaca ini merupakan penerapan dari langkah 

preview yang dimaksudkan agar peserta didik memfokuskan bahan 

bacaan tersebut. 

Langkah question atau bertanya merupakan perwujudan dari 

kemandirian belajar yang berbentuk pada sikap percaya diri dan 

melaksanakan tugas secara mandiri. Pada tahap bertanya ini, peserta 

didik diarahkan untuk merumuskan atau mengajukan pertanyaan-

pertanyaan kepada dirinya sendiri secara mandiri. Langkah read 

bertujuan agar peserta didik mencari jawaban atas pertanyaan yang 

telah dirumuskannya. Maka dari itu tahap ini melatih peserta didik 
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untuk mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk menghadapi 

permasalahannya yang berbentuk pertanyaan tersebut. 

Reflect, recite, review merupakan langkah dari strategi PQ4R 

yang mengedepankan sikap bertanggung jawab pada setiap aktivitas 

belajarnya. Peserta didik dilatih untuk bertanggung jawab secara 

mandiri dalam memahami informasi, mengingat kembali dengan 

menyatakan butir-butir penting, dan membuat rangkuman dari bahan 

bacaan. Dengan demikian, enam langkah strategi PQ4R saling 

berkaitan dengan kemandirian belajar. Setiap indikatornya dapat 

dimasukkan dalam pembelajaran menggunakan strategi PQ4R yang 

merupakan bagian dari strategi elaborasi.  

e. Upaya-upaya Pengembangan Kemandirian Peserta Didik 

Kemandirian belajar merupakan salah satu bentuk dari 

pendidikan karakter yang harus diterapkan sejak dini. Pengembangan 

kemandirian belajar pada peserta didik perlu diterapkan dengan 

memperhatikan dan menysesuaikan kebutuhan dan perkembangan 

peserta didik tersebut. Desmita (2011: 190) menjelaskan upaya-upaya 

pengembangan kemandirian peserta didik, diantaranya: 

1) Mengembangkan proses belajar mengajar yang 

demokratis, yang memungkinkan peserta didik merasa 

dihargai. 

2) Mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam 

pengambilan keputusan dan dalam berbagai kegiatan 

sekolah. 

3) Memberi kebebasan kepada peserta didik untuk 

mengeksplorasi lingkungan, dan mendorong rasa ingin 

tahu mereka. 
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4) Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan 

peserta didik, tidak membeda-bedakan peserta didik yang 

satu dengan peserta didik yang lain. 

5) Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan 

peserta didik. 

 

Penjelasan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

upaya-upaya pengembangan kemandirian belajar tersebut meliputi 

sikap demokratis, partisipasi, bebas, penerimaan positif, dan hubungan 

yang harmonis. Upaya pengembangan tersebut dapat mempengaruhi 

tingkat kemandirian peserta didik. Selain itu, upaya tersebut 

disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik dalam 

rangka pembentukan kemandirian.   

 

4. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak asing lagi dalam 

dunia pendidikan. Indikator dalam melihat keberhasilan peserta didik 

dalam proses pembelajaran di dalam kelas tentunya dapat diukur dari 

prestasi belajar peserta didik. Arifin (2013: 12) menyatakan bahwa 

kata “prestasi” berasal dari bahasa Belanda yaitu prestatie, kemudian 

dalam bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti “hasil usaha”. 

Istilah prestasi belajar (achievement) berbeda dengan hasil belajar 

(learning outcome). Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan 

aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek 
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pembentukan watak peserta didik yang meliputi aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek psikomotor. 

Prestasi belajar lebih menekankan pada aspek kognitif peserta 

didik dalam mengikuti setiap materi pelajaran yang diberikan. Nilai 

atau rapor merupakan gambaran prestasi belajar peserta didik yang 

diperoleh sebagai suatu hasil yang telah dikerjakan selama proses 

belajar mengajar pada setiap materi pelajaran baik secara individual 

maupun kelompok. 

Prestasi belajar merupakan sesuatu yang dipandang 

mempunyai sifat perenial dalam kehidupan manusia karena sepanjang 

rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi menurut 

bidang dan kemampuan masing-masing. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam mendorong prestasi belajar antara lain keadaan 

jasmani, keadaan sosial emosional, lingkungan, memulai pelajaran, 

membagi pekerjaan, kontrol, sikap yang optimis, menggunakan waktu, 

cara mempelajari buku, dan mempertinggi kecepatan membaca peserta 

didik. 

Pengertian prestasi belajar berdasarkan beberapa pendapat di 

atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil 

pengukuran dari penilaian usaha belajar yang telah dicapai dalam 

periode tertentu baik secara individual maupun kelompok dalam 

mempelajari materi pelajaran di setiap bidang studi. Prestasi belajar 

dapat dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat 
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yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai dalam periode 

tertentu tersebut. 

b. Fungsi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar dijadikan sebagai indikator kualitas dan 

kuantitas yang telah dikuasai peserta didik. Selain itu, prestasi belajar 

dapat dijadikan sebagai pendorong bagi peserta didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan berperan sebagai umpan balik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Arifin (2013: 12) 

mengemukakan prestasi belajar memiliki beberapa fungsi utama, 

antara lain: 

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

b) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin 

tahu. 

c) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. 

d) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari 

suatu institusi pendidikan. 

e) Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai indikator daya 

serap (kecerdasan peserta didik). 

 

Penjelasan mengenai fungsi prestasi belajar di atas, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan hal yang penting untuk 

diketahui. Fungsi prestasi belajar tidak hanya sebagai indikator 

keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator 

kualitas sebuah pendidikan. 

Prestasi belajar dapat dijadikan sebagai pendorong peserta 

didik untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Islam memandang 

manusia sebagai mahluk yang dilahirkan dalam kaadaan fitrah atau 
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suci, Allah memberi potensi yang bersifat jasmaniah dan rohaniah 

yang di dalamnya terdapat bakat untuk belajar dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan manusia itu 

sendiri. Allah berfirman dalam  QS. Al-Mujadilah ayat 11, sebagai 

berikut: 

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majelis", maka 

lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”. 

 
Islam menjelaskan di dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11, 

mengenai manusia yang diperintahkan untuk selalu berlapang dalam 

setiap majelis dengan tetap menghargai setiap anggota majelis, dan 

Allah akan memberi kelapangan tersebut. Allah SWT juga berseru 

akan meninggikan derajat seseorang, apabila termasuk dalam golongan 

orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan.  

Prestasi belajar bermanfaat sebagai umpan balik bagi guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya 

agar dapat mengetahui perkembangan peserta didik sehingga dapat 

menentukan apakah perlu melakukan diagnosis, penempatan, atau 

bimbingan terhadap peserta didik. Cronbach (Arifin, 2013: 13) 

kegunaaan prestasi belajar banyak ragamnya antara lain sebagai umpan 

balik bagi guru dalam mengajar, untuk keperluan diagnostik, untuk 
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keperluan bimbingan dan penyuluhan, untuk keperluan seleksi, dan 

untuk keperluan penempatan atau penjurusan, untuk menentukan isi 

kurikulum, dan untuk menentukan kebijakan sekolah. 

Prestasi belajar memiliki banyak fungsi bagi guru, peserta 

didik maupun sekolah, karena dengan melihat prestasi belajar guru 

dapat mengetahui seberapa berhasil suatu pembelajaran yang sudah 

dilakukan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Peserta didik juga 

dapat mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Sekolah pun dapat 

melihat kualitas pembelajaran di sekolah tersebut.  

 

5. Hakikat IPS 

a. Pengertian IPS  

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, dan merupakan mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD/MI) hingga sekolah 

menengah (SMP/MTs dan SMA/MA/SMK). Sapriya (2011: 12) 

mengemukakan bahwa IPS sebagai mata pelajaran yang terdapat 

dalam kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya 

merupakan mata pelajaran wajib yang dinyatakan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 39.  

Kurikulum Pendidikan Dasar Tahun 1993, disebutkan bahwa 

IPS adalah mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial yang 
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didasarkan pada bahan kajian geografi, ekonomi, sejarah, antropologi, 

sosiologi, dan tata negara, sedangkan Trianto (2011: 171) menjelaskan 

bahwa IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, 

seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan 

budaya. 

Mata pelajaran IPS memiliki cakupan materi yang luas dan 

pada umumnya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan manusia 

dalam semua aspek kehidupan dan interaksinya dengan masyarakat. 

Pengertian tersebut relevan dengan pendapat Susanto (2015: 137) yang 

mengatakan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji 

berbagai disiplin ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar 

manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi wawasan 

dan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. IPS dirumuskan 

atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu 

pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial.  

Proses pembelajaran IPS pada peserta didik tidak hanya 

mengutamakan transfer ilmu pengetahuan semata, tetapi juga 

pengembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecapakan-

kecakapan dasar. Susanto (2015:138) menjelaskan hakikat IPS adalah 

untuk mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan realita 

kondisi sosial yang ada di lingkungan peserta didik, sehingga dengan 

memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga 

Negara yang baik dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan 
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negaranya. Dengan demikian, pendidikan IPS dikembangkan dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang nilai 

dan sikap, pengetahuan, serta kecapakan dasar peserta didik yang 

berpijak pada kehidupan nyata, khususnya kehidupan sosial 

masyarakat.  

Pengertian IPS berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang diberikan 

pada jenjang sekolah dasar dan menengah. Kajian utama yang terdapat 

dalam pembelajaran IPS merupakan suatu ilmu yang mengkaji 

hubungan manusia dengan lingkungannya berdasarkan kegiatan dasar 

yang dilakukan manusia itu sendiri. Selain itu, dikembangkannya 

pendidikan IPS dalam rangka untuk membina peserta didik sebagai 

warga negara yang menguasai pengetahuan (knowledge), keterampilan 

(skills), sikap dan nilai (attitudes and values) yang dapat digunakan 

sebagai kemampuan untuk memecahkan masalah pribadi maupun 

masalah sosial, serta mampu bertindak secara efektif.  

b. Tujuan Pembelajaran IPS di SD 

Pembelajaran IPS di SD berfungsi mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Seiring 

perkembangan tersebutlah mata pelajaran IPS berguna untuk 

menciptakan generasi yang mandiri dan sejahtera, sehingga dapat 
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menumbuhkembangkan pengetahuan dan keterampilan sebagai dasar 

berkehidupan dalam masyarakat. 

Tujuan dalam pembelajaran dapat dikatakan sebagai sebuah 

perilaku yang hendak dicapai yang diperoleh dalam kegiatan belajar 

peserta didik di sekolah. Dalam tujuan IPS tentu saja peserta didik 

diarahkan untuk menguasai kompetensi tertentu dalam mata pelajaran 

IPS sehingga tujuan pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai.  

Tujuan pembelajaran IPS yang dilaksanakan di SD adalah 

agar peserta didik menjadi pribadi yang baik dan agar peserta didik 

mampu menghadapi masalahnya sendiri maupun permasalahan orang 

lain dilingkungannya. Susanto (2014: 31) mengemukakan tujuan 

pembelajaran IPS dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang 

Standar Isi dapat dijabarkan sebagai berikut:  

1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; 2) memiliki 

kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inquiry, pemecahan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial; 3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; 4) memiliki 

kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetensi 

dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, 

dan global.  

 

Penjelasan mengenai tujuan IPS berdasarkan beberapa 

pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS adalah 

memberikan bekal pengetahuan pada peserta didik agar dapat 

mengembangkan potensi dan menyesuaikan diri dengan baik serta 

memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan berkompetisi 
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dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. Oleh karena itu, pembelajaran IPS dapat membentuk 

keterampilan, sikap dan nilai dalam hubungan bermasyarakat secara 

efektif. 

c. Karakteristik Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS di SD memiliki beberapa karakteristik. 

Susanto (2014: 21-22) menjelaskan karakteristik pembelajaran IPS 

adalah sebagai berikut: 

1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari 

unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan 

politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan merambah 

pada bidang humaniora, pendidikan, dan agama.  

2) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS berasal 

dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, dan 

sosiologi, yang dikemas sedemikian rupa sehingga 

menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu. 

3) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS juga 

menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan 

dengan pendekatan interdisipliner.  

4) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dapat 

menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan 

masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, 

adaptasi dan pengelolaan lingkungan, struktur, proses dan 

masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar 

survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, 

keadilan dan jaminan keamanan.  

5) Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar IPS 

menggunakan tiga dimensi dalam mengkaji dan 

memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia 

secara keseluruhan. 

 

d. Pembelajaran IPS di SD 

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dikenalkan 

pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Bahan kajian dalam IPS SD 

diantaranya meliputi keadaan suatu wilayah, perekonomian, dan 
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perkembangan masyarakat Indonesia yang terjadi sejak masa lalu 

hingga masa kini.  

Pencapaian pembelajaran IPS di SD diperlukan pemahaman 

dan pengembangan program pendidikan yang komprehensif. Sapriya 

(Susanto, 2014: 25) menyatakan program pendidikan IPS yang 

komprehensif tersebut adalah program pendidikan yang mencakup 

empat dimensi, yaitu dimensi pengetahuan (knowledge), dimensi 

keterampilan (skill), dimensi nilai dan sikap (value and attitude), dan 

dimensi tindakan (action). 

Dimensi pembelajaran IPS tersebut disusun secara sistematis, 

komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju 

kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. Melalui 

dimensi tersebut diharapkan peserta didik akan memperoleh 

pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang 

berkaitan, serta untuk membangun dan menggali pemahaman peserta 

didik mengenai materi yang diajarkan.  

e. Materi IPS di SD 

SK dan KD Mata Pelajaran IPS Kelas IV Semester II 

Tabel 2.1 Standat Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran 

IPS Kelas IV Semester II berdasarkan KTSP 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2. Mengenal sumber daya 

alam, kegiatan ekonomi dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan kabupaten/kota 

dan provinsi. 

2.1 Mengenal aktivitas ekonomi 

yang berkaitan dengan sumber daya 

alam dan potensi lain di daerahnya. 

2.2. Mengenal pentingnya koperasi 

dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

2.3 Mengenal perkembangan 

teknologi produksi, komunikasi, dan 

transportasi serta pengalaman 

menggunakannya. 

2.4 Mengenal permasalahan sosial 

di daerahnya. 

Berdasarkan keempat kompetensi dasar yang telah 

dipaparkan pada tabel, penelitian ini hanya akan menggunakan satu 

kompetensi dasar dalam pelaksanaannya. Kompetensi dasar ini 

merupakan kompetensi dasar yang akan diajarkan pada semester genap 

yaitu: 2.4 Mengenal permasalahan sosial di daerahnya.  

 

B. Penelitian yang Relevan 

Peneliti tidak menemukan penelitian relevan yang sama persis. 

Penelitian yang ditemukan terkait dengan variabel yang sama, penelitiannya 

sebagai berikut: 
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1. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Suartini, Sudana, dan 

Suranata dengan judul “Pengaruh Pembelajaran PQ4R Terhadap Sikap 

Sosial dan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD di Desa Bontihing” (Jurnal 

Mimbar PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 2 No: 1, Tahun 

2014). 

Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap sikap sosial dan hasil belajar IPS antara peserta didik 

yang belajar menggunakan strategi pembelajaran PQ4R dan peserta didik 

yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Secara deskriptif, 

sikap sosial peserta didik kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan peserta didik kelompok kontrol. Perbandingan rata-rata nilai sikap 

sosial kelompok eksperimen adalah 78,20 sedangkan kelompok kontrol 

adalah 72,15. Kualifikasi hasil belajar IPS pada penelitian ini 

menunjukkan rata-rata nilai hasil belajar IPS kelompok eksperimen adalah 

77,43 yang berada pada kategori baik dan nilai hasil belajar IPS kelompok 

kontrol adalah 58,40 yang berada pada kategori cukup.   

2. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Srijaya, Tegeh, dan 

Margunayasa dengan judul “Pengaruh Strategi Pembelajaran PQ4R 

Terhadap Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Di Gugus V Dewantara 

Kecamatan Seririt” (e-Jurnal PGSD Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 

3, No: 1, Tahun 2015). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar PKn yang signifikan antara rata-rata peserta didik yang mengikuti 
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pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran PQ4R yaitu 

kelas IV SD N 3 Gunungsari yang berjumlah 23 orang sebagai kelas 

eksperimen yang berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata 

peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional yaitu kelas IV SD N 2 Mayong yang berjumlah 23 orang 

sebagai kelas kontrol berada pada kategori tinggi. Perbandingan hasil 

perhitungan rata-rata hasil belajar PKn kelompok eksperimen adalah 42,78 

lebih besar dari rata-rata hasilbelajar PKn kelompok kontrol sebesar 33,39. 

Dengan demikian strategi pembelajaran PQ4R berpengaruh terhadap hasil 

belajar PKn. 

3. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Sarimanah, Eri dengan 

judul “Efeectivenes of PQ4R Metacognitive Strategy Based Reading 

Learning Models in Junior High School” (International Journal of 

Language Education and Culture Review, Vol. 2 (1), June 2016, 74-81).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari keefektifan model 

pembelajaran yang diterapkan pada perancangan kelas eksperimen dengan 

kelas kontrol model pembelajaran membaca berdasarkan strategi 

metakognitif PQ4R pada siswa sekolah menengah pertama lebih efektif 

daripada pembelajaran membaca tanpa menggunakan strategi metakognitif 

PQ4R. Pembelajaran didahului dengan pre-test dan diakhiri dengan 

kegiatan post-test, setelah persyaratan uji t dipenuhi oleh hasil data 

normalitas dan uji homogenitas, maka uji t menunjukkan hasil bahwa 

pretest dan posttest berbeda secara signifikan. Rata-rata (mean) pretest 
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adalah 50.055 (standar deviasi 6.5656), sedangkan rata-rata (mean) 

posttest adalah 78.138 (standar deviasi 8.9695). Hasil uji-t 5,975 lebih 

besar dari t tabel 1,67. Hal ini mengindikasikan bahwa model 

pembelajaran berbasis metakognitif strategi pembelajaran PQ4R efektif 

dalam meningkatkan skor rata-rata kemampuan peserta didik untuk 

memahami bahan bacaan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa model pembelajaran membaca berdasarkan strategi metakognitif 

PQ4R efektif dan sesuai untuk digunakan di sekolah menengah. 

4. Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Tandililing, Edy dengan 

judul “The Enhancement of Mathematical Communication and Self 

Regulated Learning of Senior High School Students Through PQ4R 

Strategy Accompanied by Refutation Text Reading” (Department of 

Mathematics Education, Yogyakarta State University, Yogyakarta, July 

21-23 2011. ISBN : 978-979-16353-7-0). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik dan pembelajaran 

kemampuan mental yang diberikan dengan strategi PQ4R lebih baik 

daripada pembelajaran konvensional. Sampel sekolah terdiri dari tiga 

sekolah yang memiliki kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Kelas 

eksperimen menggunakan strategi PQ4R sedangkan kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional. Hasil uji t          = 5,688, 

dengan df = 211 dan Sig (2-sisi) = 0,002. Nilai Sig (1-sisi) = ½ Sig (2-

Sisi), yang berarti Sig (1 sisi) = 0,002. Kemudian didapat Sig (1-sisi) 
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<0,05 jadi H0 ditolak. Rata-rata peningkatan kemampuan KMS dan KBS 

yang diberikan bersamaan dengan strategi PQ4R lebih baik dari pada 

pembelajaran peserta didik dengan menggunakan pembelajaran 

konvensional, meski kemampuan penyempurnaannya tergolong dalam 

kategori sedang.  

 

C. Kerangka Pikir 

Pembelajaran IPS di SD berdasarkan segi lingkup materinya 

merupakan mata pelajaran yang memiliki cakupan materi yang luas. Secara 

umum karakter mata pelajaran IPS bersifat penjelasan dan informasi yang 

cukup panjang sehingga membuat peserta didik kesulitan untuk memahami 

materi pelajaran tersebut dan berdampak pada prestasi belajar. Selain materi 

pembelajaran IPS yang begitu luas, pada umumnya pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru masih konvensional, sehingga membuat peserta didik 

kurang terlibat dalam proses kemandirian belajar dan memahami materi yang 

diajarkan.  

Langkah inovasi untuk mengatasi permasalahan di atas adalah 

dengan menggunakan strategi pembelajaran. Salah satunya dengan 

menggunakan strategi PQ4R. Strategi PQ4R pada dasarnya merupakan 

strategi yang dapat membangun pengalaman awal peserta didik melalui 

aktivitas membaca dan kegiatannya berfokus pada intisari atau kandungan 

pokok-pokok bacaan, sehingga peserta didik menjadi lebih mudah dalam 

menggali informasi dari bahan bacaan secara lebih bermakna dan dapat 
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meningkatkan prestasi belajar IPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh strategi PQ4R terhadap kemandirian dan prestasi belajar materi 

permasalahan sosial. Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat dalam skema 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang lebih baik strategi PQ4R terhadap kemandirian 

dan prestasi belajar IPS kelas IV di SDN Wlahar Wetan.  

2. Tidak terdapat pengaruh yang lebih baik strategi PQ4R terhadap 

kemandirian dan prestasi belajar IPS kelas IV di SDN Wlahar Wetan. 

 

Pembelajaran 

menggunakan strategi 

PQ4R  

(X) 

Kemandirian dan prestasi 

belajar peserta didik  

(Y) 

Kondisi Awal: 

- Kurangnya kemandirian 

peserta didik  

- Prestasi belajar IPS 

peserta didik kurang 

optimal 

Kondisi Akhir: Memberikan 
pengaruh terhadap 

kemandirian dan prestasi 

belajar peserta didik 

Pengaruh Strategi Pq4r…, Anggraeni Cahyaningtyas, FKIP, UMP, 2017




