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ABSTRAK 
 

VA Vellariani Dewi Palupi. PENINGKATAN HASIL BELAJAR DALAM 
PEMBELAJARAN BIOLOGI MELALUI PENERAPAN STRATEGI 
SURVEY, QUESTION, READ, RECITE, AND REVIEW (SQ3R) PADA 
SISWA KELAS XI IPA 2 SMA NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN 
PELAJARAN 2011/2012. Skripsi. Surakarta, Juli 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI 
IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono dalam proses pembelajaran  Biologi dengan 
penerapan strategi pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and Review 
(SQ3R).  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono  tahun ajaran 2011/2012. Data 
penelitian diperoleh melalui penyebaran angket, observasi, tes dan wawancara. 
Teknik analisis data adalah dengan teknik analisis deskriptif. Validasi data dengan 
menggunakan teknik triangulasi metode. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan tindakan kelas melalui 
penerapan strategi pembelajaran SQ3R dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono dalam proses pembelajaran  Biologi. 
Rata-rata persentase capaian setiap indikator untuk angket hasil belajar ranah 
afektif untuk siklus I 69,48% dan siklus II 78,09% (meningkat 8,61%). Rata-rata 
nilai persentase capaian setiap indikator yang didapatkan dari hasil observasi hasil 
belajar ranah afektif untuk siklus I sebesar 55,35% dan siklus II 63,76% 
(meningkat 8,41%). Rata-rata hasil belajar ranah kognitif berdasarkan tes evaluasi 
untuk siklus I sebesar 74,84 dan siklus II 85,63 (meningkat 10,79). Berdasarkan 
hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran SQ3R 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono 
dalam proses pembelajaran  Biologi. 

 
  
Kata Kunci: Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R), Ranah Afektif , 

Hasil Belajar 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

VA Vellariani Dewi Palupi. IMPROVING  STUDENT ACHIEVEMENT IN 
LEARNING PROCESS ON BIOLOGY BY IMPLEMENTATION SURVEY, 
QUESTION, READ, RECITE, AND REVIEW (SQ3R) OF GRADE XI IPA 2 
SMA NEGERI 1 BANYUDONO ACADEMIC YEAR 2011/2012. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret Universitiy. 
July 2012. 

 This research aimed for improving student achievement in learning 
process on Biology by implementation of Survey, Question, Read, Recite, and 
Review (SQ3R) strategy of grade XI IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono  academic 
years 2011 / 2012.  

This research is a classroom  action research that was included 2 cycles 
of action. Each cycles consisting of 4 phase which are planning, action, 
observation, and reflection. The subjects of this research were students grade XI 
IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono academic years 2011 / 2012. Source  of  data  
derived  from the questionnaire, observation, test and interview. Technical 
analysis of data was using descriptive analysis. Data validation was using 
methods triangulation.  

The results of this research showed that the implementation Survey, 
Question, Read, Recite, and Review (SQ3R) strategy could improve student 
achievement in learning process on Biology of grade XI IPA 2 SMA Negeri 1 
Banyudono academic years 2011 / 2012. The average percentage based on 
questionnaire student achievement of  affective indicators was 69,48% for Cycle I 
and 78,09% for Cycle II (worked up 8,61%). The average percentage based on 
observation student achievement of affective  indicators for Cycle I was 55,35% 
and 63,76% for Cycle II (worked up 8,41%). The average percentage student 
achievement of cognitive based on evaluation test for Cycle I was 74,84 and  
85,63 for Cycle II (worked up  10,79). Based on the result could be conclude that 
implementation of Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R) strategy 
had improved student achievement in learning process on Biology of grade XI 
IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono. 
 
Key words: Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R), Affective, 

Cognitive, and Students Achievement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa 

dan negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara kebudayaan 

tersebut mengenali, menghargai, dan memanfaatkan sumber daya manusia dan hal 

ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota 

masyarakatnya yaitu peserta didik. Hal ini mendorong para pelaku pendidikan 

terutama guru untuk bekerja keras mengembangkan suatu strategi pembelajaran, 

yang akan mempermudah siswa memahami pelajaran. Interaksi dua arah antara 

guru dan siswa dalam proses pembelajaran harus terjadi sehingga lebih interaktif.  

Proses pembelajaran di sekolah pada umumnya masih bersifat 

konvensional menyebabkan siswa cenderung pasif dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Siswa lebih bergantung kepada guru untuk memperoleh materi 

pelajaran sehingga siswa kurang bisa menjelajahi pengetahuan dari luar sekolah 

untuk mengikuti perkembangan IPTEK. Hal ini berakibat hanya beberapa siswa 

mempunyai motivasi untuk berusaha aktif memperoleh pengetahuan dari luar 

sekolah dan dapat meraih prestasi belajar yang diinginkan, sedangkan siswa lain 

yang jumlahnya lebih besar bersifat pasif. Permasalahan tersebut dapat 

berpengaruh negative terhadap kualitas pendidikan. 

Kualitas peserta didik yang dihasilkan menunjukan keberhasilan dalam 

suatu proses pembelajaran. Keberhasilan dalam proses belajar salah satunya dapat 

dilihat dari hasil belajar yang dicapai siswa. Peningkatan hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

dapat digolongkan menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor eksternal 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa antara lain hubungan antar siswa, 

kerjasama, strategi, metode, dan model pembelajaran. Hal-hal tersebut 



mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang 

diberlakukan sekarang menyatakan bahwa keberhasilan proses belajar mengajar 

tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir saja, akan tetapi proses pembelajarannya 

juga diperhatikan.  

Proses pembelajaran biologi di kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 

Banyudono masih belum kondusif. Hasil observasi awal yang telah dilaksanakan 

menunjukkan bahwa kegiatan bertanya dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa sebesar 12,5% dan menjawab pertanyaan dari guru berkisar 

9,38% dari jumlah seluruh siswa di kelas. Siswa yang memanfaatkan buku paket 

Biologi selama pelajaran Biologi berlangsung sejumlah 56,25%, sedangkan 

34,38% siswa membaca buku yang tidak berkaitan dengan mata pelajaran Biologi 

dan 6,25% siswa tidak membawa buku atau sumber referensi. Perhatian siswa 

terhadap penjelasan guru masih kurang, siswa yang memperhatikan berkisar 

59,38% dan 18,75% siswa berinisiatif untuk mencatat penjelasan guru. 

Kemampuan siswa untuk berpendapat masih sangat minim, terdapat 3,13% siswa 

yang berani untuk mengajukan pendapatnya terhadap penjelasan guru. Selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung terdapat siswa yang tidak bisa bekonsentrasi 

penuh dari awal hingga akhir pelajaran, dilihat dari sebesar 18,75% siswa 

mengantuk dan 15,63% siswa melamun saat proses pembelajaran. Selain itu 

setengah jumlah siswa di kelas lebih tertarik untuk mengobrol tentang hal-hal di 

luar materi Biologi dengan siswa lain. Kesediaan siswa untuk mengikuti 

bimbingan dari guru masih rendah, ditunjukkan dari presentase siswa yang 

bersedia untuk melaksanakan instruksi guru adalah 37,5% dan bertindak sesuai 

teguran dari guru agar memperhatikan penjelasan yang disampaikan adalah 

43,75%. 

Presentase dari kegiatan siswa hasil observasi awal menunjukkan bahwa  

masih minimnya respon dari siswa pada materi Biologi yang disampaikan oleh 

guru. Sebagian besar siswa masih pasif selama proses pembelajaran. Kesediaan 

siswa untuk menerima materi Biologi juga masih kurang karena siswa masih 

cenderung melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan 

belajar Biologi di kelas. Berdasarkan daftar niali UTS (Ujian Tengah Semester) 



terdapat 10 (31,25%)  siswa yang tidak tuntas KKM, sehingga dapat diperoleh 

presentase siswa yang tuntas KKM adalah 68,75%. Ketuntasan siswa berdasarkan 

standar KKM menunjukkan presentase dari jumlah keseluruhan siswa belum 

memenuhi kriteria tercapainya ranah kognitf yang ideal. Observasi awal 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran masih kurang. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah 

teridentifikasi adalah menerapkan strategi SQ3R yang lebih mendorong siswa 

untuk meningkatkan hasil belajar. Strategi SQ3R merupakan proses membaca 

yang terdiri dari lima langkah yaitu survey, question, read, recite, dan review. 

Strategi ini cocok digunakan untuk pembelajaran Biologi karena  memunculkan 

motivasi diri dalam belajar dengan memunculkan rasa ingin tahu terhadap suatu 

bacaan, pencarian informasi dari berbagai sumber, menemukan makna suatu isi 

bacaan, mengunci pengetahuan baru dalam memori, dan pemahaman materi yang 

bisa dimanfaatkan saat melakukan perumusan masalah sehingga siswa bisa 

menyampaikan pendapat atau gagasan terhadap suatu masalah. Kegiatan 

menelusuri ulang bacaan, membuat catatan maupun diskusi akan membantu 

menyempurnakan kerangka pemikiran dan membangun daya ingat siswa. Hal 

tersebut akan mempermudah siswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang 

dihadapi secara tertulis maupun tidak.  

Siswa dirangsang untuk dapat menanggapi materi yang dibaca dengan 

membuat pertanyaan dan mencari jawabannya pada bacaan agar materi bisa 

diterima dengan baik. Tahap review dapat dilakukan dengan diskusi, presentasi, 

dan tanya jawab. Kegiatan diskusi membuat siswa berpartisipasi secara aktif 

dalam menyelesaikan tugas kelompok dan melaporkan seluruh hasil diskusi. 

Siswa akan dapat menentukan sikap dalam interaksinya dengan siswa lain atau 

guru karena siswa memilih untuk lebih berkonsentrasi untuk mencari jawaban dari 

rasa ingin tahu yang diwujudkan pada saat tahap question, read, recite, dan 

review. Kemampuan mengorganisasikan informasi yang diterima ke dalam suatu 

rangkuman ataupun kesadaran berorganisasi dalam kelompok kecil dengan 

mempertahankan hasil diskusi terlatih pada saat kegiatan diskusi tanya jawab. 

Kegiatan mempertimbangkan pendapat siswa lain, bertindak sesuai dengan saran 



dan kritik dari guru maupun teman, serta mempertahankan kejujuran dalam 

mengerjakan tes adalah sebagai pembentukan pola hidup dari dalam diri siswa 

karena dalam SQ3R siswa lebih dilatih untuk mandiri dan tanggap terhadap 

rangsang dari luar ketika berinteraksi dengan guru atau siswa lain.  

Penerapan strategi SQ3R diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan upaya untuk 

mengingkatkan hasil belajar siswa dengan penelitian tindakan kelas yang 

berjudul: PENINGKATAN HASIL BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN 

BIOLOGI MELALUI PENERAPAN STRATEGI SURVEY, QUESTION, 

READ, RECITE, AND REVIEW (SQ3R) PADA SISWA KELAS XI IPA 2 

SMA NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN PELAJARAN 2011/2012. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, apakah penerapan strategi Survey, Question, Read, Recite, and 

Review (SQ3R) dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

Biologi pada siswa kelas XI IPA 2  SMA Negeri 1 Banyudono tahun pelajaran 

2011/2012 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian yang berupa 

penelitian tindakan kelas adalah, meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IPA 2 

SMA Negeri 1 Banyudono dalam proses pembelajaran  Biologi dengan penerapan 

strategi pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, and Review (SQ3R). 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain : 

1. Bagi siswa 

Memberikan pengalaman nyata kepada siswa melalui penerapan strategi SQ3R 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Biologi. 

 



2. Bagi Guru 

Memberikan bahan pertimbangan dan informasi dalam memilih strategi 

pembelajaran yang efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

3. Bagi Sekolah 

Memberikan perbaikan kondisi pembelajaran, sehingga membantu 

menciptakan panduan pembelajaran bagi mata pelajaran lain dan bahan 

pertimbangan dalam membuat keputusan strategi pembelajaran yang akan 

diterapkan untuk perbaikan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, hasil belajar 

siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Banyudono Tahun Pelajaran 2011/ 2012 

dapat ditingkatkan melalui penerapan strategi SQ3R (Survey, Question, Read, 

Recite, and Review). 

 

B. IMPLIKASI 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai dasar referensi 

dalam pengembangan penelitian tindakan kelas lebih lanjut dalam rangka 

peningkatan hasil belajar siswa SMA Negeri 1 Banyudono. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat diterapkan pada proses 

pembelajaran pada pokok bahasan Sistem Peredaran Darah Manusia dalam 

rangka untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui penerapan strategi 

SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review). 

 

C. SARAN 

1. Kepada Siswa 

a. Siswa hendaknya mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran 

dengan mencari berbagai sumber belajar seperti media cetak, elektronik 

maupun lingkungan sekitar sebagai tahap survey pada strategi SQ3R. 

b. Siswa hendaknya lebih aktif berperan serta dalam diskusi kelompok 

maupun diskusi kelas yang merupakan pelaksanaan tahap preview pada 

strategi SQ3R sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik dan interaktif. 

c. Siswa diharapkan lebih berani dalam mengemukakan pendapat, bertanya 

maupun menanggapi pendapat teman. 



d. Siswa hendaknya dapat mengatur waktu dalam menyelesaikan lembar 

kerja dan lembar diskusi siswa, sehingga saat presentasi dari kelompok 

lain, tidak ada siswa yang masih mengerjakan lembar diskusi dan waktu 

untuk diskusi kelas juga dapat dioptimalkan. 

2. Kepada Guru 

a. Guru hendaknya memberikan motivasi kepada siswa agar memaksimalkan 

hasil belajar serta mencari informasi dari berbagai sumber belajar pada 

tahap survey dalam strategi SQ3R sehingga siswa lebih siap saat 

mengerjakan lembar diskusi. 

b. Guru hendaknya lebih mempertegas batasan waktu kepada siswa dalam 

melaksanakan setiap tahap SQ3R. 

c. Guru hendaknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan 

serta dalam pembelajaran dengan penerapan strategi SQ3R.  

d. Guru hendaknya lebih memantau dan mengarahkan siswa selama 

pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih fokus dalam pengerjakan lembar 

diskusi dan berperan aktif saat diskusi kelas dan kelompok sebagai tahap 

preview pada strategi SQ3R. 

 

 

 
 


