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ABSTRAK 

 

Arum Yulistiati. HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI METODE 

PEMBELAJARAN PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, 

REVIEW (PQ4R) DAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS X SMA 

NEGERI 1 KEBAKKRAMAT  TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012. Skripsi. 

Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. September  2011. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh penggunaan 

metode pembelajaran terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri I 

Kebakkramat tahun pelajaran 2011/ 2012. 2) pengaruh minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri I Kebakkramat tahun 

pelajaran 2011/ 2012, 3) interaksi antara metode pembelajaran dengan minat 

belajar siswa kelas X SMA Negeri I Kebakkramat tahun pelajaran 2011/ 2012. 4) 

pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan minat belajar terhadap 

hasil belajar biologi yang paling baik bagi siswa kelas X SMA Negeri I 

Kebakkramat tahun pelajaran 2011/ 2012. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi 

experimental Research) menggunakan Randomized Control Only Design. Model 

pembelajaran dan minat belajar sebagai variabel bebas dan hasil belajar biologi 

ranah kognitif sebagai variabel terikat. Populasi penelitian ini adalah seluruh kelas 

X SMA N 1 Kebakkramat semester I tahun ajaran 2011/2012. Sampel penelitian 

ini adalah kelas X-5 sebagai kelas kontrol dan  siswa kelas X-4 sebagai kelas 

eksperimen. Teknik pengambilan sampel dengan Cluster Random Sampling. 

Teknik pengumpulan data hasil belajar biologi digunakan teknik tes. Sedang 

untuk mengukur minat siswa digunakan teknik angket. Teknik analisis data 

menggunakan anava dua jalan kemudian dilanjutkan uji lanjut anava dengan 

metode Bonferroni untuk mengetahui tingkat pengaruh perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Ada pengaruh yang 

signifikan penerapan metode pembelajaran Preview, Question, Read, Reflect, 

Recite, Review (PQ4R) terhadap hasil belajar  biologi ranah kognitif di SMA 

Negeri 1 Kebakkramat, 2) ada  pengaruh yang signifikan minat belajar biologi 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif di SMA Negeri 1 Kebakkramat, dan 

3) Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan minat belajar terhadap 

hasil belajar biologi ranah kognitif di  SMA Negeri   1 kebakkramat, 4) 

berdasarkan uji lanjut diperoleh hasil bahwa metode pembelajaran Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) lebih baik dibanding model 

pembelajaran konvensional dalam hal peningkatan hasil belajar. 

  

Kata kunci: Hasil  belajar  biologi, Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review (PQ4R), Minat Belajar Siswa 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Arum Yulistiati. THE RESULT OF STUDY BIOLOGY OBSERVED FROM 

PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, REVIEW (PQ4R) 

LEARNING METOD AND LEARNING INTEREST OF STUDENT’S ON X 

GRADE OF SMA NEGERI 1 KEBAKKRAMAT IN ACADEMIC YEAR 

2011/2012. Thesis, Surakarta: Biology Education Departement of Teacher 

Training and Education Faculty of  Sebelas Maret University of Surakarta. 

 

The purposes of this research were to know: 1) the influence of Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) learning metod to the result of 

study biology; 2) the influence of student’s learning interest to the result of study 

biology; 3) the interaction between learning metod and learning interest to the 

result of study biology: and 4) the influence of better learning metod to the result 

of study biology. 

This research was quasi experiment research using Randomized Control 

Only design. Learning metod and learning interest were independent variables and 

student’s achievement of study biology was the dependent variable. The 

population of this research was all of  X grade of natural science students of SMA 

Negeri 1 Kebakkramat. The samples of this research were the students of class X-

5 as the control group and students of class X-4 as the experimental group.  The 

sample of this research was established by cluster random sampling. The data 

about the result of study biology collected by use test and observation. Learning 

interest meansured by using questionnaires. The analisis of this research was 

anava two away in different cell and the advance test used Bunfferoni test. 

The conclusion of this research were: 1) Preview, Question, Read, Reflect, 

Recite, Review (PQ4R) learning metod had significant influence to the result of 

study biology in cognitive domain on X grade of SMA Negeri 1 Kebakkramat; 2) 

Learning interest had significant influence to the result of study biology on X 

grade of SMA Negeri 1 Kebakkramat; 3) There wasn’t interaction between 

learning metod and learning interest to the result of study biology on X grade of 

SMA Negeri 1 Kebakkramat: and 4) Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review (PQ4R) learning metod was better than conventional to the result of study 

biology in cognitive domain on X grade of SMA Negeri 1 Kebakkramat. 

 

 

Keywords: Result Of Study Biology , Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review (PQ4R), learning interest 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, karena pendidikan merupakan 

sarana yang paling tepat untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga 

sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian 

pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. 

  Dalam perkembangan dunia pendidikan terdapat berbagai macam hal yang 

perlu diperhatikan untuk kemajuan pendidikan, salah satunya adalah dalam proses 

belajar-mengajar. “Proses belajar dapat diartikan sebagai tahapan perubahan 

perilaku kognitif, afektif, psikomotor, yang terjadi dalam diri siswa, perubahan 

tersebut bersifat positif dalam arti berorientasi kearah yang lebih maju dari pada 

sebelumnya” (Muhibbin Syah,2004: 113). Agar proses belajar mengajar berhasil 

diperlukan komponen pendukung, antara lain strategi belajar mengajar yang tepat 

supaya siswa dalam pencapaian tujuan dan hasil belajar menjadi maksimal. 

Masalah yang dihadapi dunia pendidikan salah satunya adalah lemahnya 

proses pembelajaran. Pembelajaran di sekolah masih banyak yang menggunakan 

cara konvensional dalam mengajar atau yang lebih dikenal dengan ceramah. Hal 

ini mengakibatkan dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir. Guru hanya mentransfer ilmu utuh ke 

pikiran peserta didik tanpa memperhatikan kemampuan siswa yang berbeda-beda. 

Pembelajaran cenderung monoton dan membuat siswa bosan, sehingga 

menyebabkan siswa menjadi malas, kurang bersemangat dan cenderung pasif 

dalam kegiatan pembelajaran. 



Salah satu komponen utama dalam pembelajaran adalah siswa, sehingga 

pemahaman terhadap siswa penting bagi guru maupun pembimbing agar dapat 

menciptakan situasi yang tepat serta memberi pengaruh yang optimal bagi siswa 

untuk berhasil dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan metode atau strategi 

dalam proses pembelajaran. Metode adalah salah satu cara yang memiliki nilai 

strategis dalam kegiatan belajar mengajar. Nilai strategis dari metode dapat 

mempengaruhi jalannya pembelajaran. Pemilihan metode menjadi sangat penting 

untuk diperhatikan karena metode adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru biologi SMA Negeri 1 

Kebakkramat, secara umum masih konvensional yang artinya pada saat mengajar 

hanya menitik beratkan pada keaktifan guru. Pada pembelajaran tersebut perhatian 

siswa terhadap materi yang disampaikan dapat menjadi kurang maksimal, 

sehingga menyebabkan siswa cenderung pasif, ramai, kurang tertarik dengan cara 

guru menyampaikan materi, konsentrasi belajar kurang terfokus, sulit 

mengutarakan ide atau gagasan dan takut untuk bertanya. Permasalahan tersebut 

dapat merupakan salah satu indikator lemahnya penguasaan konsep biologi pada 

diri pebelajar yang disebabkan karena pembelajaran yang kurang efektif dan 

metode yang kurang tepat. 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya hasil belajar 

siswa, meliputi faktor internal yang berasal dari dalam diri dan  faktor eksternal 

yang berasal dari lingkungan. Faktor internal seperti kondisi kejiwaan, emosi, 

intelektual serta minat merupakan faktor yang yang berasal dari dalam  diri siswa 

yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu faktor internal yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor intelektual. Indikator kemampuan 

intelektual dapat dilihat dari hasil belajar pada ranah kognitif yang menekankan 

kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang berupa fakta, konsep, 

prinsip, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tes, dengan adanya tes ini dapat 

diketahui seberapa jauh kemampuan intelektual yang dimiliki oleh seorang siswa 

dalam menerima dan memahami pelajaran biologi yang diberikan. Selain dengan 

bentuk tes, lemahnya kemampuan intelektual siswa ditunjukkan oleh siswa tidak 



mampu dalam menjawab pertanyaan, padahal pertanyaan tersebut pernah 

diberikan sebelumnya.  

Faktor internal lain yang ikut menentukan hasil belajar siswa dalam 

belajar adalah minat belajar siswa. Minat besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar, siswa yang berminat terhadap biologi akan mempelajari biologi dengan 

sungguh-sungguh seperti rajin belajar, merasa senang mengikuti penyajian 

pelajaran biologi, dan bahkan dapat menemukan kesulitan–kesulitan dalam belajar 

menyelesaikan soal-soal latihan dan praktikum karena adanya daya tarik yang 

diperoleh dengan mempelajari biologi. Proses belajar akan berjalan lancar bila 

disertai minat.  

Tidak kalah pentingnya dengan faktor internal, faktor yang bersifat 

eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar adalah lingkungan. 

Faktor tersebut misalnya proses pembelajaran di kelas, materi yang dipelajari, 

tempat belajar, suasana belajar serta model pembelajaran yang diterapkan guru. 

Keberhasilan proses pembelajaran tersebut tidak terlepas dari kemampuan guru 

mengembangkan metode-metode pembelajaran. 

Dari uraian ditas seorang guru dituntut harus memiliki kemampuan 

memilih metode yang tepat digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran 

di kelas, sehingga tujuan yang telah dituliskan dalam rencana pengajaran dapat 

tercapai. Seorang guru juga harus memahami prinsip-prinsip mengajar dan model-

model serta prinsip evaluasinya, sehingga pada akhirnya pendidikan berlangsung 

secara cepat dan tepat. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan 

pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi 

antar sesama peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber 

belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Metode PQ4R adalah  alternatif proses pembelajaran untuk meningkatkan 

efektivitas kegiatan pembelajaran. PQ4R merupakan metode yang digunakan 

untuk membantu siswa mengingat materi yang dibaca. P singkatan dari Preview 

(membaca selintas dengan cepat), Q adalah Question (bertanya),dan 4R singkatan 

dari Read (Membaca), Reflect (Refleksi), Recite (Tanya jawab sendiri), Review 

(mengulang secara menyeluruh). Dengan melakukan Preview dan mengajukan 



pertanyaan-pertanyaan sebelum membaca dapat mengaktifkan pengetahuan awal 

serta mengawali proses pembuatan hubungan antara informasi baru dengan 

sesuatu yang telah diketahui. Mempelajari judul-judul atau topik-topik utama 

membantu pembaca sadar akan organisasi bahan-bahan baru tersebut, sehingga 

memudahkan perpindahannya dari memori jangka pendek ke memori jangka 

panjang. Dengan menerapkan metode pembelajaran di atas, diharapkan dapat 

diciptakan suatu proses pembelajaran dimana siswa dapat belajar dengan 

mengingat informasi dari suatu bahan bacaan, dan dapat membantu guru untuk 

mengaktifkan kemampuan siswa dalam memahami suatu materi pelajaran. 

Sehingga, siswa dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran serta dapat mengaitkan 

pelajaran yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. 

Minat merupakan salah satu unsur pribadi yang dapat mempengaruhi 

pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang studi. Minat belajar akan timbul pada 

diri siswa apabila pada dirinya terdapat sikap menaruh perhatian lebih terhadap 

pelajaran tanpa ada unsur paksaan. Adanya minat belajar yang optimal dapat 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar yang optimal pula. 

Minat adalah suatu keadaan awal atau suatu hal sebelum terjadi proses 

belajar yang diharapkan dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. 

Seorang siswa yang memiliki minat yang tinggi akan membuat siswa belajar 

dengan penuh keikhlasan dan kegemaran sehingga hasil belajar akan menjadi 

lebih baik, sebaliknya seorang siswa yang memiliki minat yang rendah  hasil 

belajar yang dicapai akan rendah juga. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dapat ditandai dengan meningkatnya pencapaian hasil belajar 

dan minat belajar siswa. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian di SMA 

Negeri 1 Kebakkramat untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan Metode 

Pembelajaran Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) dan minat 

belajar terhadap hasil belajar siswa kelas X semester ganjil SMA Negeri 1 

Kebakkramat. Sehingga dapat dirumuskan judul penelitian yang dikhususkan 

pada mata pelajaran biologi sebagai berikut: 



“HASIL BELAJAR BIOLOGI DITINJAU DARI METODE 

PEMBELAJARAN PREVIEW, QUESTION, READ, REFLECT, RECITE, 

REVIEW (PQ4R) DAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS X SMA 

NEGERI 1 KEBAKKRAMAT  TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi 

masalah-masalah yang timbul yaitu: 

1. Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran biologi dapat menyebabkan 

siswa mudah merasa bosan terhadap materi yang disampaikan oleh guru mata 

pelajaran . 

2. Dalam kegiatan pembelajaran hampir tidak ada variasi dalam menyampaikan 

topik ataupun materi biologi yang sebenarnya banyak sekali penerapan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Minat belajar merupakan komponen yang harus ada dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

4. Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

belajar yang diinginkannya 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan dapat dipahami maka permasalahan 

dibatasi sebagai berikut sebagai berikut: 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitiannya adalah siswa kelas X semester gasal SMA Negeri I 

Kebakkramat tahun pelajaran 2011 / 2012. 

2. Obyek Penelitian 

a. Metode Pembelajaran 

Metode Pembelajaran dibatasi pada metode pembelajaran Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review ( PQ4R ) dan metode pembelajaran 

konvensional. 

b. Hasil Belajar Biologi 

Hasil belajar biologi dibatasi pada kemampuan kognitif siswa pada materi 

Virus yang dicapai setelah melalui proses belajar mengajar. 

 

 

 



c. Minat Belajar Siswa 

Minat belajar siswa dibatasi pada perasaan senang, perhatian,  kesadaran, 

dan kemauan yang terlihat pada aktivitas visual berupa lisan, mendengarkan dan 

menulis. Minat belajar siswa dikategorikan menjadi minat belajar rendah, minat 

belajar sedang dan minat belajar tinggi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah-masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh penggunaan  metode pembelajaran Preview, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review ( PQ4R ) terhadap hasil belajar biologi kelas X 

SMA Negeri I Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012 ? 

2. Apakah ada pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar biologi siswa 

kelas X SMA Negeri I Kebakkramat tahun pejaran 2011 / 2012? 

3. Apakah ada Interaksi antara metode pembelajaran dengan minat belajar siswa 

kelas X SMA Negeri I Kebakkramat tahun pelajaran 2011 / 2012? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui : 

1. Pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap hasil belajar biologi 

siswa kelas X SMA Negeri I Kebakkramat tahun pelajaran 2011 / 2012. 

2. Pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA 

Negeri I Kebakkramat tahun pelajaran 2011 / 2012. 

3. Interaksi antara metode pembelajaran dengan minat belajar siswa kelas X SMA 

Negeri I Kebakkramat tahun pelajaran 2011 / 2012. 

4. Pengaruh interaksi antara metode pembelajaran dengan minat belajar terhadap 

hasil belajar biologi yang paling baik bagi siswa kelas X SMA Negeri I 

Kebakkramat tahun pelajaran 2011/2012. 

 

 



F. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a) Sebagai wahana pengetahuan yang dapat memberikan informasi tentang 

peningkatan mutu pendidikan dengan metode pembelajaran Preview, Question, 

Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R). 

b) Sebagai acuan bagi guru dan pengelola pendidikan untuk mengembangkan 

suatu metode pembelajaran yang berorientasi pada keterlibatan aktif siswa 

pada kegiatan belajar mengajar dengan guru yang berfungsi sebagai fasilitator 

yang membantu siswa dalam mengikuti proses pembelajaran secara efektif 

sehingga dapat mencapai kompetensi secara maksimal. 

c) Menambah wawasan tentang metode pembelajaran yang efektif dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

d) Memberikan informasi kepada guru untuk lebih memperhatikan siswa dalam 

proses belajar mengajar agar mencapi hasil belajar yang optimal. 

e) Mendorong siswa untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

f) Sebagai landasan bagi penelitian lebih lanjut yang ada hubungannya dengan 

metode pembelajaran dan minat belajar siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan metode 

pembelajaran Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review ( PQ4R) 

terhadap hasil belajar biologi yang ditinjau dari minat belajar siswa dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh secara signifikan penerapan metode pembelajaran Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite, dan Review ( PQ4R) terhadap hasil belajar 

biologi ranah kognitif di SMA Negeri 1 Kebakkramat Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

2. Ada pengaruh secara signifikan minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

biologi ranah kognitif di SMA Negeri 1 Kebakkramat Tahun Pelajaran 

2011/2012.. 

3. Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar biologi ranah kognitif di SMA Negeri 1 Kebakkramat 

Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Berdasarkan uji lanjut diperoleh hasil bahwa metode pembelajaran 

Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review ( PQ4R) lebih baik dalam 

pembelajaran dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

 

B. Implikasi 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian secara teoretis dapat digunakan sebagai bahan kajian dan 

referensi pada penelitian sejenis dan dapat digunakan untuk upaya bersama antara 

guru, siswa serta penyelenggara sekolah agar dapat membantu siswa dalam 

meningkatkan hasil belajar secara maksimal.  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi guru 

dalam memberikan pembelajaran biologi pada kelas X untuk membangkitkan 

 



minat belajar siswa dengan menerapkan metode pembelajaran Preview, Question, 

Read, Reflect, Recite, dan Review ( PQ4R) sebagai salah satu alternatif untuk 

meningkatkan hasil belajar. 

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, beberapa saran yang 

peneliti dapat sampaikan yaitu: 

1. Bagi Guru 

Pada materi Virus metode pembelajaran Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, dan Review ( PQ4R) dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif 

dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini hanya terbatas pada materi Virus di tingkat SMA, maka 

perlu kiranya diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang penerapan metode 

pembelajaran Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review ( PQ4R) dan 

minat belajar pada materi yang lain sehingga hasil belajar siswa dapat diamati 

lebih teliti dalam ruang lingkup yang lebih luas serta faktor-faktor lain yang turut 

mempengaruhinya.  

 

 

 


