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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil SDN 01 Jatisobo 

a. Sejarah Singkat Sekolah 

SD Negeri 01 Jatisobo berdiri tahun 1945 dengan luas tanah 

1750 m2. Tahun 1970 gedung sekolah sudah mulai dibangun dan 

memiliki 5 ruang  kelas, 1 ruang guru, 1 ruang perpustakaan. 

Berkat partisipasi tokoh masyarakat, wali murid, dan dewan 

guru, pada tahun 1990 telah berhasil merehap gedung. Terdiri  dari 6 

ruang kelas, 1 ruang Kepala  Sekolah, 1 ruang guru, 1 perpustakaan, 1 

gudang. Berkat ridho Allah SWT dibawah pimpinan Bapak An. 

Suripno, S.Pd. SD Negeri 01 Jatisobo bertekad meningkatkan kwalitas 

pendidikan yang memadai agar selalu eksis dan berprestasi. 
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b. Visi dan Misi 

Visi :      Unggul dalam prestasi, disiplin, cerdas, terampil,  

berbudi pekerti  luhur didambakan masyarakat 

Misi           :  - Meningkatkan mutu akademik, kedisiplinan, 

kejujuran ,  rajin, iman dan taqwa kepada Tuhan 

YME.   

- Memberikan pelajaran ketrampilan dan mendidik 

budi pekerti luhur berperilaku baik, sopan, 

menghargai orang lain dan bermusyawarah. 

c. Denah Gedung Sekolah 
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Keterangan : 

1. Ruang  Guru     

2. Ruang Kepala  Sekolah dan Tamu 

3. Ruang  Kelas  VI 

4. Ruang  Kelas  V 

5. Ruang  Kelas  IV 

6. Ruang  Kelas  III 

7. Ruang  Kelas  II 

8. Ruang  Kelas  I 

9. Kantin  Sekolah 

10. Kamar  Mandi 

Perpustakaan satu  ruang  dengan kelas VI tetapi  bersebelahan. 

Koperasi  Sekolah 1 ruang dengan ruang guru.   

d. Keadaan sekolah dan Jumlah  Murid Setiap Kelas 

SDN 01 Jatisobo merupakan sekolah Negeri terakreditasi yang 

berdiri tahun 1984 dengan NSS / NSB 101031301005. SDN 01 

Jatisobo merupakan Gugus Sekolah Dasar  yang beralamatkan di desa 

Mlokolegi, Jatisobo, Jatipuro. Jam masuk sekolah dimulai pagi hari. 

Tenaga pendidik di SDN 01 Jatisobo berjumlah 10 orang yaitu 1 

kepala sekolah, 6 Guru kelas, 1 Guru Olahraga dan 2 orang guru 

wiyata bhakti. Tenaga pendidik yang sudah memiliki gelar sarjana 

pendidikan ada 4 orang, 4 orang bergelar ahli madya pendidikan. 

Siswa di SDN 01 Jatisobo tahun ajaran 2010/2011 berjumlah 70 
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dengan rincian siswa kelas I berjumlah 14 siswa yang terdiri dari 7 

siswa perempuan dan 7 siswa laki-laki, kelas II berjumlah 12 siswa 

yang terdiri dari 3 siswa perempuan dan 9 siswa laki-laki kelas III 

berjumlah 8 siswa yang terdiri dari 2 siswa perempuan dan 6 siswa 

laki-laki. Kelas IV berjumlah 7 siswa yang terdiri dari 1 siswa 

perempuan dan 6 siswa laki-laki. Kelas V berjumlah 22 siswa yang 

terdiri dari 8 siswa perempuan dan 12 siswa laki-laki. Kelas VI 

berjumlah 7 siswa yang terdiri dari 1 siswa perempuan dan 6 siswa 

laki-laki. 

2. Hasil Dialog Awal 

Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2011, yaitu 

diawali dengan dialog awal antara peneliti dan guru di SDN 01 Jatisobo. 

Pada kesempatan ini guru dan kepala sekolah menanggapi dengan baik 

kalau mau mengadakan penelitian yang akan melakukan observasi anak 

mengenai pembelajaran PQRST ( Preview, Question, Read, Summarize, 

Test ). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, 

dapat diketahui bahwa pembelajaran PQRST  sangat baik digunakan. 

Berawal dari hasil dialog awal peneliti mencoba mengadakan survei untuk 

mengetahui sejauhmana kemampuan siswa tentang Mata Pelajaran IPS 

materi usaha-usaha untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia di SDN 

01 Jatisobo. 
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B. Hasil Penelitian 

1. Pra Tindakan 

a. Pelaksanaan Awal 

Pelaksanaan awal dilaksanakan pada hari Senin, 7 Oktober 

2011 di SDN 01 Jatisobo. Peneliti bertindak sebagai guru sekaligus 

melakukan pengamatan terhadap tindakan pembelajaran siswa kelas V 

di SDN 01 Jatisobo. Adapun urutan tindakan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Guru memberikan apersepsi dengan pengalaman siswa dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi usaha-usaha 

untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

2) Siswa dan guru melakukan tanya jawab tentang materi usaha-usaha 

untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

3) Siswa diberi tugas untuk membahas materi usaha-usaha untuk 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

4) Siswa mengerjakan tugas. 

b..Kegiatan Inti  

1. Guru memberikan bahan bacaan kepada siswa untuk dibaca. 

2. Guru menjelaskan tentang materi pelajaran. 

3. Guru bersama siswa mengadakan tanya jawab tentang materi yang 

telah dipelajari. 

4. Guru memberikan soal untuk dikerjakan secara individu. Dan kalau 

sudah selesai disuruh mengumpulkan di depan. 
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5. Siswa sudah mengumpulkan semua kemudian guru membahasnya. 

c..Penutup 

Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan dari materi 

yang telah dipelajari. 

Tabel 2  Data Nilai Sebelum Tindakan 

No No Induk Nama Siswa 
Nilai 

Sebelum 
Tindakan 

1 3452 Agus Sudharta 45 
2 3467 Anis Diana Sari 70 
3 3469 Ulfah Wulandari 70 
4 3471 David Gusnanto 50 
5 3472 Tedi Setyawan 60 
6 3474 Sheilla Yasinta Dewi 45 
7 3475 Fidhea Ariyani 70 
8 3477 Winda Ayu Triasmita 50 
9 3479 Begti Wirianti 45 

10 3481 Daryanto 50 
11 3485 Ifnu Yoga Pamungkas 45 
12 3487 Aris Saputro 60 
13 3488 Puput Meitasari 60 
14 3489 Rosyid Eka Pambudi 50 
15 3490 Natan Enggal S 70 
16 3497 Henock Januar 60 
17 3498 Syamsul Rahmat S 45 
18 3499 Fahrul Raharjo 45 
19 3500 Dewi Juniawan Putri 50 
20 3501 Fadilla Ade Pratiwi  45 
21 3503 Alfito Putra Ardiansah 50 
22 3504 Diva Imania 50 

 Jumlah  1185 
 Rata-rata  53.8 

Berdasarkan data diatas diperoleh hasil pekerjaan siswa dalam 

mengerjakan soal, masih terdapat banyak kesalahan dan masih banyak 

siswa yang mendapatkan nilai sangat rendah. Pada tindakan ini, 

sejumlah 7 siswa ( 32 %) mendapat nilai 45, dan 7 siswa ( 32 %) 
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mendapat nilai 50, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai 60 

sejumlah 4 siswa ( 18 %). Serta siswa yang mendapat nilai 70 

sejumlah 4 siswa ( 18 %). Penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan 

nilai terutama bagi siswa yang mendapatkan nilai sangat rendah. 

2. Siklus I 

Adapun tahapannya sebagai berikut : 

a. Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan proses 

pembelajaran IPS yang dilaksanakan di kelas V untuk mengetahui 

perubahan metode pembelajaran yang dipilih oleh guru, keaktifan 

siswa, dan mencatat hasil ulangan formatif mata pelajaran IPS di daftar 

nilai. Semua itu sebagai data awal bahwa siswa kelas V sebanyak 22 

anak sebagian mendapat nilai rendah. Peneliti mengadakan konsultasi 

dengan kepala sekolah dan guru mitra, dengan melaksanakan 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PQRST. Langkah 

selanjutnya memilih materi. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Pelaksanaan pada siklus I ini pada tanggal 16 Januari 2012 dan 

dalam tahap ini guru menggunakan metode pembelajaran PQRST. 

Adapun kegiatan yang dilakukan guru selama tatap muka sebagai 

berikut : 
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1) Pendahuluan 

 Pada tahap ini guru mengadakan apersepsi dan menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan disampaikan. 

2) Kegiatan Inti  

a. Guru mempresentasikan sedikit gambaran umum dari materi 

yang akan dipelajari. 

b. Guru memodelkan ketrampilan metode PQRST langkah per 

langkah pada tiap-tiap langkahnya, dengan memakai sedikit 

materi dari bacaan. 

c. Siswa dibawah bimbingan guru, melakukan ketrampilan 

strategi belajar PQRST, langkah pertama yaitu siswa membaca 

sekilas tentang materi yang akan dipelajari. 

d. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan pada bahan bacaan 

yang sudah dibaca sekilas tadi. 

e. Siswa membaca kembali bacaan tersebut untuk mencari 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuatnya. 

f. Dengan bimbingan guru, siswa membuat catatan atau 

ringkasan-ringkasan yang berupa tulisan atau rangkuman 

materi yang telah dibaca pada kegiatan sebelumnya. 

g. Siswa mengulang kembali dan mengingat-ingat lagi seluruh isi 

ringkasan yang telah dibuatnya. 

h. Secara individu siswa mengerjakan test yang diberikan oleh 

guru. 
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3) Penutup 

Guru bersama siswa merangkum materi pelajaran dengan 

cara membaca kesimpulan yang telah dibuat secara klasikal. 

c. Observasi 

Dalam tahap ini peneliti secara kolaboratif melaksanakan 

pemantauan terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar dengan 

menggunakan model pembelajaran PQRST. Dari hasil observasi pada 

siklus I, maka didapat siswa yang aktif membaca teks berjumlah 8 

siswa, siswa yang membuat pertanyaan sebanyak 10 siswa sedangkan 

yang sering mengajukan pertanyaan sebanyak 9 siswa dan yang mampu 

menjawab soal 6 siswa. Sedangkan hasil test IPS pada siklus I 

diperoleh data nilai siswa sebagai berikut : 
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Tabel 3 Data Nilai Siklus I 

No 
No 

Induk 
Nama Siswa 

Nilai 
Sebelum 
Tindakan 

Nilai 
 siklus I 

1 3452 Agus Sudharta 45 60 
2 3467 Anis Diana Sari 70 70 
3 3469 Ulfah Wulandari 70 75 
4 3471 David Gusnanto 50 60 
5 3472 Tedi Setyawan 60 65 
6 3474 Sheilla Yasinta Dewi 45 60 
7 3475 Fidhea Ariyani 70 80 
8 3477 Winda Ayu Triasmita 50 65 
9 3479 Begti Wirianti 45 65 

10 3481 Daryanto 50 60 
11 3485 Ifnu Yoga Pamungkas 45 60 
12 3487 Aris Saputro 60 65 
13 3488 Puput Meitasari 60 70 
14 3489 Rosyid Eka Pambudi 50 70 
15 3490 Natan Enggal S 70 80 
16 3497 Henock Januar 60 70 
17 3498 Syamsul Rahmat S 45 70 
18 3499 Fahrul Raharjo 45 60 
19 3500 Dewi Juniawan Putri 50 65 
20 3501 Fadilla Ade Pratiwi  45 65 
21 3503 Alfito Putra Ardiansah 50 60 
22 3504 Diva Imania 50 60 

 Jumlah  1185 1455 
 Rata-rata 53.8 66.1 
    

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa, siswa mampu memperbaiki 

kesalahan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kepada 

siswa untuk dikerjakan secara individu, dari hasil tes ini peneliti bisa 

mengetahui peningkatan dalam proses pembelajaran ini. 

Dalam test pelaksanaan  siklus I maka didapat jumlah siswa 

yang mendapat nilai 60 adalah 8 siswa (36%).Sedangkan jumlah siswa 

yang mendapat nilai 65 sebanyak 6 siswa (27%). Serta 5 siswa 
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mendapat nilai 70 (23%), 1 siswa mendapatkan nilai 75 (5%) dan 2 

siswa mendapatkan nilai 80 (9%). Dari hasil penelitian ini perlu 

diadakan rencana pembelajaran agar banyaknya siswa nilai yang 

mendapat nilai di bawah 70 (KKM) menjadi berkurang jumlahnya.   

Berdasarkan hasil pengamatan dalam belajar selama siklus 1 

antara lain sebagai berikut : 

1) Sejumlah 14 siswa (64%) menunjukkan antusias mereka dalam hal 

belajar dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru kurang 

mengerti sehingga nilai mereka masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimal. Hasil ini didapat dari pengamatan pada siklus 1 

walaupun ada penurunan jumlah siswa yang mendapat nilai di 

bawah kriteria ketuntasan minimal dari sebelum dilakukan 

tindakan dengan menggunakan metode pembelajaran PQRST.  

2) 8 siswa (36%) telah menunjukan kesungguhan dalam mengerjakan 

tugas menjawab soal secara individu. Hal ini didapat berdasarkan 

hasil pengamatan nilai pada siklus 1 sejumlah 8 siswa 

mendapatkan nilai yang berada diatas 70 (KKM). Peningkatan 

jumlah siswa yang mendapatkan nilai sesuai dengan yang 

ditargetkan minimal harus dipertahankan bila mampu ditingkatkan 

lagi.  

3) Pada siklus ini juga mengalami peningkatan yang cukup, dari nilai 

rata-rata kelas sebelum menggunakan metode pembelajaran 

PQRST yang hanya 53,8 kemudian meningkat pada siklus I 
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dengan mengunakan metode pembelajaran PQRST yaitu menjadi 

66,1. Peningkatan hasil belajar ini juga didukung keaktifan siswa 

mengunakan metode pembelajaran PQRST. 

d. Refleksi 

Data-data yang diperoleh melalui observasi dikumpulkan dan 

dianalisis. Setelah peneliti berkonsultasi dengan guru mitra ternyata 

siswa yang kurang aktif, ramai, bicara dengan teman bahkan ada yang 

diam dan ada yang menaruh kepalanya diatas meja selama proses 

pembelajaran berlangsung, itu akibat dari siswa baru pertama kali 

menghadapi metode pembelajaran PQRST. Selama proses 

pelaksanaan tindakan mata pelajaran IPS yang telah diajarkan 

menunjukkan peningkatan hasil belajar IPS siswa terlihat dengan 

adanya peningkatan prosentase hasil belajar siswa yang diperoleh pada 

siklus I serta masih ada siswa yang belum tuntas dalam mengerjakan 

soal yamg diberikan oleh guru. Beberapa faktor yang menyebabkan 

siswa belum tuntas adalah siswa kurang bersemangat dalam 

membaca, ramai didalam kelas, serta kurangnya perhatian siswa 

terhadap materi yang telah dipelajari. 

3. Siklus II  

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan pada siklus II meliputi : 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar pada siklus I maka 

pada siklusII ini akan dilaksanakan kelanjutan metode pembelajaran 
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PQRST untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Tahap ini dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2012. Guru 

menggunakan metode pembelajaran PQRST, yaitu dengan menyuruh 

siswa membaca bahan bacaan untuk dipahami isi bacaan tersebut. 

Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1) Pendahuluan   

Guru melakukan appersepsi menanyakan materi pada siklus I dan 

menanyakan hal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

dan dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran  

2) Kegiatan Inti  

a. Guru mempresentasikan sedikit gambaran umum dari materi 

yang akan dipelajari. 

b. Guru memodelkan ketrampilan metode PQRST langkah per 

langkah pada tiap-tiap langkahnya, dengan memakai sedikit 

materi dari bacaan. 

c. Siswa dibawah bimbingan guru, melakukan ketrampilan 

strategi belajar PQRST, langkah pertama yaitu siswa membaca 

sekilas tentang materi yang akan dipelajari. 

d. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan pada bahan bacaan 

yang sudah dibaca sekilas tadi. 

e. Siswa membaca kembali bacaan tersebut untuk mencari 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuatnya. 
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f. Dengan bimbingan guru, siswa membuat catatan atau 

ringkasan-ringkasan yang berupa tulisan atau rangkuman 

materi yang telah dibaca pada kegiatan sebelumnya. 

g. Siswa mengulang kembali dan mengingat-ingat lagi seluruh isi 

ringkasan yang telah dibuatnya. 

h. Secara individu siswa mengerjakan test yang diberikan oleh 

guru. 

3) Penutup 

Guru dan siswa membuat kesimpulan materi pelajaran yang 

telah dipelajari, kemudian siswa mengerjakan evaluasi individu. 

c. Observasi 

Peneliti dan guru mitra melaksanakan observasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

PQRST. Dari hasil observasi pada siklus II, maka didapat siswa yang 

aktif membaca teks berjumlah 14 siswa, siswa yang membuat 

pertanyaan sebanyak 16 siswa sedangkan yang sering mengajukan 

pertanyaan sebanyak 11 siswa dan yang mampu menjawab soal 15 

siswa. Sedangkan hasil test terhadap proses pembelajaran IPS materi 

usaha-usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, 

pada siklus II diperoleh data nilai sebagai berikut : 
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Tabel 4.Data  Nilai Siklus I- II 

No 
No 

Induk 
Nama Siswa 

Nilai  
siklus 1 

Nilai     
Siklus 1I 

1 3452 Agus Sudharta 60 70 
2 3467 Anis Diana Sari 70 75 
3 3469 Ulfah Wulandari 75 80 
4 3471 David Gusnanto 60 65 
5 3472 Tedi Setyawan 65 70 
6 3474 Sheilla Yasinta Dewi 60 70 
7 3475 Fidhea Ariyani 80 80 
8 3477 Winda Ayu Triasmita 65 65 
9 3479 Begti Wirianti 65 65 

10 3481 Daryanto 60 65 
11 3485 Ifnu Yoga Pamungkas 60 70 
12 3487 Aris Saputro 65 65 
13 3488 Puput Meitasari 70 75 
14 3489 Rosyid Eka Pambudi 70 70 
15 3490 Natan Enggal S 80 80 
16 3497 Henock Januar 70 75 
17 3498 Syamsul Rahmat S 70 75 
18 3499 Fahrul Raharjo 60 65 
19 3500 Dewi Juniawan Putri 65 70 
20 3501 Fadilla Ade Pratiwi  65 70 
21 3503 Alfito Putra Ardiansah 60 65 
22 3504 Diva Imania 60 65 

 Nilai  1455 1550 
 Rata-rata 66,1 70,4 
    

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa, siswa mampu memperbaiki 

kesalahan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kepada 

siswa untuk dikerjakan secara individu dan dari hasil tes ini, peneliti 

bisa mengetahui peningkatan dalam proses pembelajaran ini. Dalam 

pembelajaran pelaksanaan siklus II maka didapat peningkatan hasil 

belajarnya, yaitu 8 siswa (36%) mendapat nilai 65. 7 siswa (32%) 

mendapat nilai 70 dan 4 (18%) siswa mendapat nilai 75, serta 3 siswa 

(14%) mendapat nilai 80. Penelitian ini dilakukan berdasarkan 
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banyaknya siswa, nilai yang didapat dalam pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial ( IPS ). 

Berdasarkan pengamatan hasil belajar selama berlangsungnya 

KBM antara lain sebagai berikut : 

1) 8 siswa (36%)  mendapat nilai dibawah kreteria ketuntasan 

minimal. Hasil ini didapat dari pengamatan pada saat siklus II 

berlangsung dari awal hingga akhir dua siswa tersebut mendapat 

nilai 65. 

2) 7 siswa (32%) mendapat nilai 70, mereka telah menunjukkan 

peningkatan dalam hal  menjawab pertanyaan yang diberikan guru. 

Hasil ini didapat dari pengamatan pada  siklus II.  

3) 4 siswa (18%) telah menunjukkan kesungguhan mengerjakan tugas 

tes individu. Hal ini didapat berdasarkan hasil pengamatan saat 

berlangsungnya kegiatan pada siklus II mendapatkan nilai 75.  

4) 3 siswa (14%) mendapatkan nilai 80 telah menunjukkan 

kesungguhan mengerjakan tugas menjawab pertanyaan dengan 

baik. Hal ini didapat berdasarkan hasil pengamatan saat 

berlangsungnya kegiatan pada siklus II. siswa ini menunjukkan 

kesungguhan dalam belajar melalui metode PQRST seperti yang 

disarankan oleh guru.  

d. Refleksi 

Dari langkah observasi akan diperoleh data tentang hasil observasi 

terhadap siswa dan observasi terhadap guru oleh guru mitra, serta dari 
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hasil belajar siswa. Tindakan dikatakan berhasil jika analisis data 

menunjukkan peningkatan hasil belajar yang telah ditetapkan dalam tujuan 

penelitian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan teman (guru 

mitra) diperoleh data sebagai berikut : 

1) Sikap aktif dalam membuat pertanyaan siswa telah meningkat, 

diketahui dari banyaknya siswa yang telah membuat pertanyaan dan 

mengerjakan soal. 

2) Sikap rasa ingin tahu siswa menunjukkan peningkatan yaitu banyak 

siswa yang bertanya kepada guru mengenai materi yang diajarkan. 

3) Menunjukkan peningkatan dalam mengemukakan pendapat, jawaban 

yang disampaikan bervariatif. 

4) Kesungguhan siswa meningkat dalam mengerjakan tugas individu 

yang diberikan oleh guru. 

5) Serta hasil belajar siswa meningkat dilihat dari hasil tes individu. 

4. Siklus III 

Tindakan siklus III dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2012. 

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi : 

a. Perencanaan 

Berdasarkan hasil observasi dan hasil belajar pada siklus II maka 

pada siklus III ini akan dilaksanakan kelanjutan metode pembelajaran 

PQRST untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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b. Pelaksanaan Tindakan 

Dalam tahap ini guru menggunakan metode pembelajaran 

PQRST, yaitu dengan menyuruh siswa membaca bahan bacaan untuk 

dipahami isi bacaan tersebut, adapun tahapannya sebagai berikut : 

1) Pendahuluan   

Guru melakukan apersepsi menanyakan materi pada siklus II dan 

menanyakan hal yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari 

dan dilanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran. 

2) Kegiatan Inti  

a. Guru mempresentasikan sedikit gambaran umum dari materi 

yang akan dipelajari. 

b. Guru memodelkan ketrampilan metode PQRST langkah per 

langkah pada tiap-tiap langkahnya, dengan memakai sedikit 

materi dari bacaan. 

c. Siswa dibawah bimbingan guru, melakukan ketrampilan strategi 

belajar PQRST, langkah pertama yaitu siswa membaca sekilas 

tentang materi yang akan dipelajari. 

d. Siswa membuat pertanyaan berdasarkan pada bahan bacaan 

yang sudah dibaca sekilas tadi. 

e. Siswa membaca kembali bacaan tersebut untuk mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuatnya. 

f. Dengan bimbingan guru, siswa membuat catatan atau ringkasan-

ringkasan yang berupa tulisan atau rangkuman materi yang telah 
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dibaca pada kegiatan sebelumnya. 

g. Siswa mengulang kembali dan mengingat-ingat lagi seluruh isi 

ringkasan yang telah dibuatnya. 

h. Secara individu siswa mengerjakan test yang diberikan oleh 

Guru. 

3) Penutup 

 Guru dan siswa membuat kesimpulan materi pelajaran yang 

telah dipelajari, kemudian siswa mengerjakan evaluasi individu. 

c. Observasi 

Peneliti dan guru mitra melaksanakan observasi terhadap 

pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran 

PQRST. Dari hasil observasi pada siklus III, maka didapat siswa yang 

aktif membaca teks berjumlah 18 siswa, siswa yang membuat 

pertanyaan sebanyak 18 siswa sedangkan yang sering mengajukan 

pertanyaan sebanyak 15 siswa dan yang mampu menjawab soal 20 

siswa. 

Sedangkan hasil test terhadap proses pembelajaran IPS materi 

usaha-usaha dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, 

pada siklus III diperoleh data nilai sebagai berikut : 
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Tabel 5 Data  Nilai Siklus III 

No No Induk Nama Siswa 
Nilai 

 Siklus III 
1 3452 Agus Sudharta 75 
2 3467 Anis Diana Sari 85 
3 3469 Ulfah Wulandari 85 
4 3471 David Gusnanto 75 
5 3472 Tedi Setyawan 80 
6 3474 Sheilla Yasinta Dewi 75 
7 3475 Fidhea Ariyani 85 
8 3477 Winda Ayu Triasmita 75 
9 3479 Begti Wirianti 75 

10 3481 Daryanto 70 
11 3485 Ifnu Yoga Pamungkas 80 
12 3487 Aris Saputro 75 
13 3488 Puput Meitasari 85 
14 3489 Rosyid Eka Pambudi 80 
15 3490 Natan Enggal S 85 
16 3497 Henock Januar 80 
17 3498 Syamsul Rahmat S 80 
18 3499 Fahrul Raharjo 75 
19 3500 Dewi Juniawan Putri 80 
20 3501 Fadilla Ade Pratiwi  80 
21 3503 Alfito Putra Ardiansah 75 
22 3504 Diva Imania 75 

 Jumlah  1730  
 Rata-rata  78.6  

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa, siswa mampu memperbaiki 

kesalahan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kepada 

siswa untuk dikerjakan secara individu dan dari hasil tes ini, peneliti 

bisa mengetahui peningkatan dalam proses pembelajaran ini. Dalam 

pembelajaran pelaksanaan  siklus III maka didapat jumlah peningkatan 

hasil belajarnya 100%, sehingga semua yang menjadi objek penelitian 

sudah tuntas semuanya.  
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d. Refleksi 

Daril angkah observasi akan diperoleh data tentang hasil 

observasi terhadap siswa dan observasi terhadap guru oleh guru mitra, 

serta dari hasil belajar siswa. Tindakan dikatakan berhasil jika analisis 

data menunjukkan peningkatan hasil belajar yang telah ditetapkan dalam 

tujuan penelitian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan teman 

(guru mitra) diperoleh data sebagai berikut : 

1) Sikap aktif dalam membuat pertanyaan siswa telah meningkat, 

diketahui dari banyaknya siswa yang telah membuat pertanyaan dan 

mengerjakan soal. 

2) Sikap rasa ingin tahu siswa menunjukkan peningkatan yaitu banyak 

siswa yang bertanya kepada guru mengenai materi yang diajarkan. 

3) Menunjukkan peningkatan dalam mengemukakan pendapat, jawaban 

yang disampaikan bervariatif. 

4) Kesungguhan siswa meningkat dalam mengerjakan tugas individu 

yang diberikan oleh guru. 

5) Serta hasil belajar siswa meningkat dilihat dari hasil tes individu. 

Dengan mempertimbangkan temuan nyata selama proses 

pembelajaran serta diskusi dengan guru mitra, maka peneliti 

menyimpulkan bahwa suasana belajar terlihat positif dan terjadi 

peningkatan keaktifan serta hasil belajar siswa meningkat sehingga 

penelitian tindakan kelas ini dianggap cukup dan diakhiri pada siklus III.  
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Berikut data rekapitulasi nilai hasil belajar siswa kelas V mulai Pra 

Tindakan sampai siklus III. 

Tabel 6 Daftar Nilai Dalam Penelitian 

No 
No 

Induk 
Nama 

Sebelum 
Tindakan 

Setelah Tindakan 
Siklus 

I 
Siklus 

II 
Siklus 

III 
1 3452 Agus Sudharta 45 60 70 75 
2 3467 Anis Diana Sari 70 70 75 85 
3 3469 Ulfah Wulandari 70 75 80 85 
4 3471 David Gusnanto 50 60 65 75 
5 3472 Tedi Setyawan 60 65 70 80 
6 3474 Sheilla Yasinta Dewi 45 60 70 75 
7 3475 Fidhea Ariyani 70 80 80 85 
8 3477 Winda Ayu Triasmita 50 65 65 75 
9 3479 Begti Wirianti 45 65 65 75 

10 3481 Daryanto 50 60 65 70 
11 3485 Ifnu Yoga Pamungkas 45 60 70 80 
12 3487 Aris Saputro 60 65 65 75 
13 3488 Puput Meitasari 60 70 75 85 
14 3489 Rosyid Eka Pambudi 50 70 70 80 
15 3490 Natan Enggal S 70 80 80 85 
16 3497 Henock Januar 60 70 75 80 
17 3498 Syamsul Rahmat S 45 70 75 80 
18 3499 Fahrul Raharjo 45 60 65 75 
19 3500 Dewi Juniawan Putri 50 65 70 80 
20 3501 Fadilla Ade Pratiwi  45 65 70 80 
21 3503 Alfito Putra Ardiansah 50 60 65 75 
22 3504 Diva Imania 50 60 65 75 

  Jumlah 1185 1455 1550 1730 
  Rata-rata 53,8 66,1 70,4 78.6 
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C..Temuan Dan Pembahasan 

      Berdasarkan pelaksanaan sebelum tindakan dan sesudah tindakan 

penelitian tindakan siklus I hingga berlanjut ke penelitian siklus III, dapat 

dinyatakan adanya temuan dan pembahasan dari rumusan masalah dengan 

penerapan metode pembelajaran PQRST diantaranya  sebagai berikut : 

1. Pemahaman Materi Merupakan Kesulitan Utama Bagi Peserta Didik Kelas 

V SDN 01 Jatisobo Kecamatan Jatipuro 

Pada pelaksanaan penelitian sebelum siklus, siklus pertama, dan 

sampai  siklus kedua terdapat kesulitan yang dihadapi siswa diantaranya 

siswa sulit memahami materi usaha-usaha dalam rangka mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia. Pada pelaksanaan sebelum siklus siswa masih 

kesulitan mengerjakan soal yang diberikan guru, sebelum dilakukan 

tindakan (siklus). Rata-rata mereka belum menguasai materi yang 

disampaikan oleh guru, sebelum diadakan penelitian ada 18 siswa yang 

masih belum mampu memperbaiki kesalahan dalam mengerjakan soal. 

Sebelum penelitian, peneliti membuat target nilai yang harus 

dicapai oleh siswa dalam pelajaran dalam pelaksanaan siklus I yaitu 70. 

Pada tindakan siklus I  ini ada 14 siswa yang belum mampu mencapai nilai 

diatas 70 sedangkan yang mendapatkan nilai diatas 70 sebanyak 8 siswa. 

Dari hasil penelitian tiap siklus I sampai siklus III terjadi peningkatan nilai 

hasil belajar siswa. 

  Penurunan jumlah siswa yang mendapatkan nilai dibawah 70 ini 

menunjukkan adanya perubahan akibat penggunaan metode pembelajaran 
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PQRST, sehingga siswa yang sekarang masih mendapatkan nilai dibawah 

70 perlu diadakan tindak lanjut lagi agar mendapatkan nilai sesuai yang 

diharapkan.  

2. Metode Pembelajaran PQRST dapat Meningkatkan nilai Peserta Didik 

Kelas V SDNegeri 01 Jatisobo dalam Pembelajaran. 

Kurangnya motivasi, perhatian dan keaktifan siswa dalam 

pembelajaran IPS dalam materi usaha-usaha dalam rangka mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia disebabkan kekurang tepatan guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, 

peneliti berkolaburasi dengan kepala sekolah dan guru yang sudah lama 

mengajarnya di SDN 01 Jatisobo. Untuk mengusahakan peningkatan 

materi dalam pelajaran-pelajaran yang lain melalui metode pembelajaran 

PQRST dalam pelajaran. Penerapan metode pembelajaran PQRST tidak 

hanya menggunakan salah satu kemampuan dalam pelajaran IPS tetapi 

bisa diterapkan dalam pembelajaran yang lain. Kelas V di SDN 01 

Jatisobo di kelas sebagai kelas yang pasif. Ketika mereka diminta untuk 

mengerjakan tugas secara individu dapat dipastikan bahwa yang benar-

benar mengerjakan  hanya sebagian saja, manfaat pembelajaran PQRST 

ini adalah siswa diajarkan untuk menggali pengetahuan dari berbagai 

sumber termasuk dari bacaan IPS tentang materi usaha-usaha dalam 

rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Setelah diberlakukan pembelajaran PQRST pada siklus I dan siklus 

II, siswa telah tertarik untuk mengikuti pelajaran. Pembelajaran PQRST 
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dapat meningkatkan pemahaman materi siswa lebih meningkat dari siklus 

I sampai siklus III siswa mengalami peningkatkan nilai yang diperoleh 

dari hasil tes individu. Melalui penerapan Metode Pembelajaran PQRST 

siswa akan lebih mudah melakukan belajar secara kerjasama dan secara 

mandiri. Dari siklus II  diperoleh hasil 8 siswa (36%) mendapatkan nilai 

dibawah 70, sedangkan siswa yang mendapatkan nilai diatas 70 sebanyak 

7 siswa (32%) dan siswa yang mendapat 70 sebanyak 7 siswa (32%). Dari 

tersebut diatas menunjukkan adanya peningkatan nilai peserta didik dalam 

mengerjakan tugas dari guru dan kesungguhan peserta didik mengerjakan 

tugas individu, yaitu siklus I nilai siswa yang berada diatas 70 sebesar 3 

siswa (14%). Setelah dilakukan tindakan dengan mengunakan metode 

pembelajaran PQRST, pada siklus II hasil belajar meningkat menjadi 7 

siswa (32%) yang mendapat nilai diatas 70 sedangkan pada siklus III 

meningkat  lagi menjadi 22 siswa (100%). Berdasarkan perbandingan nilai 

siswa pada data diatas, dapat dikatakan bahwa dengan adanya penerapan 

metode pembelajaran PQRST dapat meningkatkan nilai hasil belajar dari 

peserta didik. Hal ini terbukti dengan adanya kenaikan nilai dari sebelum 

tindakan sampai siklus III. 

3. Presepsi dan Tanggapan Positif Peserta Didik Kelas V SDN 01 Jatisobo 

terhadap Pembelajaran setelah menggunakan Metode Pembelajaran 

PQRST. 

Setelah penelitian menyelesaikan materi usaha-usaha dalam rangka 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sebelum tindakan dan 



   61 

 

sesudah tindakan, dapat diperoleh beberapa tanggapan yang beragam dari 

peserta didik mengenai pembelajaran IPS dengan materi usaha-usaha 

dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menggunakan 

metode pembelajaran PQRST. Peserta didik mengatakan bahwa 

pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PQRST ( Preview, 

Question, Read, Summarize, Test ) ini dapat memudahkan memahami 

materi pelajaran terutama pada materi usaha-usaha dalam rangka 

mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 

Wawancara dilakukan terhadap siswa kelas V SDN 01 Jatisobo 

mereka memberi tanggapan yang hampir sama, bahwa metode 

pembelajaran PQRST mudah diterima dan dipahami. Mereka belajar 

dengan menggunakan pembelajaran PQRST mendorong siswa untuk 

membaca teks bacaan, membuat pertanyaan, berani bertanya, menjawab 

soal. Mereka juga lebih aktif dalam belajar, berikut data siswa setelah 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode PQRST ( Preview, 

Question, Read, Summarize, Test ) adalah sebagai berikut : 
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Tabel. 7 Data penilaian aktivitas siswa pada Pra Tindakan. 

No Nama Siswa 
Pra Tindakan 

Membaca 
Teks 

Membuat 
Pertanyaan 

Berani 
Bertanya 

Menjawab 
Soal 

1 Agus Sudharta - - - - 
2 Anis Diana Sari - - - - 
3 Ulfah Wulandari √ - √ - 
4 David Gusnanto - - - - 
5 Tedi Setyawan - - - - 
6 Sheilla Yasinta D - - - - 
7 Fidhea Ariyani √ √ - √ 
8 Winda Ayu T - - - - 
9 Begti Wirianti - - - - 

10 Daryanto - - - - 
11 Ifnu Yoga P - - - - 
12 Aris Saputro - - √ - 
13 Puput Meitasari - - - - 
14 Rosyid Eka P - - - - 
15 Natan Enggal S - - - - 
16 Henock Januar - - √ - 
17 Syamsul Rahmat S - - - - 
18 Fahrul Raharjo - - - - 
19 Dewi Juniawan P - - - - 
20 Fadilla Ade P - - - - 
21 Alfito Putra A - - - - 
22 Diva Imania - - - - 

Jumlah  2 1 3 1 
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Tabel. 8 Data penilaian aktivitas siswa dengan menggunakan  

Metode PQRST pada Siklus I. 

No Nama Siswa 
Siklus I 

Membaca 
Teks 

Membuat 
Pertanyaan 

Berani 
Bertanya 

Menjawab 
Soal 

1 Agus Sudharta - - - - 
2 Anis Diana Sari - - - - 
3 Ulfah Wulandari √ √ √ √ 
4 David Gusnanto √ √ - - 
5 Tedi Setyawan √ √ - - 
6 Sheilla Yasinta D √ √ √ √ 
7 Fidhea Ariyani √ √ √ √ 
8 Winda Ayu T - - - - 
9 Begti Wirianti - - - - 

10 Daryanto - - - - 
11 Ifnu Yoga P √ √ √ - 
12 Aris Saputro √ √ √ √ 
13 Puput Meitasari - - - - 
14 Rosyid Eka P - - - - 
15 Natan Enggal S - - - - 
16 Henock Januar √ √ √ √ 
17 Syamsul Rahmat S - - - - 
18 Fahrul Raharjo - - - - 
19 Dewi Juniawan P - - - - 
20 Fadilla Ade P √ √ √ - 
21 Alfito Putra A √ √ √ √ 
22 Diva Imania - - - - 

Jumlah  10 10 8 6 
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Tabel. 9 Data penilaian aktivitas siswa dengan menggunakan  

Metode PQRST pada Siklus II. 

No Nama Siswa 
Siklus II 

Membaca 
Teks 

Membuat 
Pertanyaan 

Berani 
Bertanya 

Menjawab 
Soal 

1 Agus Sudharta √ √ √ √ 
2 Anis Diana Sari - - - - 
3 Ulfah Wulandari √ √ √ √ 
4 David Gusnanto √ √ √ √ 
5 Tedi Setyawan √ - - - 
6 Sheilla Yasinta D √ √ √ - 
7 Fidhea Ariyani √ √ √ √ 
8 Winda Ayu T - - - - 
9 Begti Wirianti √ √ √ √ 

10 Daryanto - - - - 
11 Ifnu Yoga P √ - - - 
12 Aris Saputro √ √ √ √ 
13 Puput Meitasari √ - - - 
14 Rosyid Eka P √ √ √ √ 
15 Natan Enggal S - - - - 
16 Henock Januar √ √ √ √ 
17 Syamsul Rahmat S - - - - 
18 Fahrul Raharjo √ - - √ 
19 Dewi Juniawan P √ √ √ √ 
20 Fadilla Ade P √ √ √ √ 
21 Alfito Putra A - - - - 
22 Diva Imania √ √ - √ 

Jumlah 16 12 11 12 
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Tabel. 10 Data penilaian aktivitas siswa dengan menggunakan  

Metode PQRST pada Siklus III. 

No Nama Siswa 
Siklus III 

Membaca 
Teks 

Membuat 
Pertanyaan 

Berani 
Bertanya 

Menjawab 
Soal 

1 Agus Sudharta √ √ √ √ 
2 Anis Diana Sari - √ √ √ 
3 Ulfah Wulandari √ √ √ - 
4 David Gusnanto √ √ - √ 
5 Tedi Setyawan √ √ √ √ 
6 Sheilla Yasinta D √ - √ √ 
7 Fidhea Ariyani √ √ √ √ 
8 Winda Ayu T √ √ - √ 
9 Begti Wirianti √ √ √ √ 

10 Daryanto √ √ - √ 
11 Ifnu Yoga P √ - √ - 
12 Aris Saputro √ √ √ √ 
13 Puput Meitasari √ √ - √ 
14 Rosyid Eka P √ √ √ √ 
15 Natan Enggal S √ √ - √ 
16 Henock Januar √ √ √ √ 
17 Syamsul Rahmat S √ - √ √ 
18 Fahrul Raharjo √ √ - √ 
19 Dewi Juniawan P √ - √ √ 
20 Fadilla Ade P √ √ √ √ 
21 Alfito Putra A - √ √ √ 
22 Diva Imania √ √ - √ 

Jumlah 20 18 15 20 
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Tabel. 11 Data Prosentase Peningkatan Aktivitas yang diperoleh Siswa 

melalui Penerapan Metode Pembelajaran PQRST. 

Tahapan 
Membaca  

Teks 
Membuat 

Pertanyaan 
Berani  

Bertanya 
Menjawab  

Soal 
Pra 
Tindakan 

2 siswa (9%) 1 siswa (4,5%) 3 siswa (14%) 1 siswa (4,5%) 

Siklus I 10 siswa (45%) 10 siswa (45%) 8 siswa (36%) 6 siswa (27%) 

Siklus II 16 siswa (73%) 12 siswa (55%) 11 siswa (50%) 12 siswa (55%) 

Siklus III 20 siswa (91%) 18 siswa (82%) 15 siswa (68%) 20 siswa (91%) 

 

 

Gambar 3 grafik peningkatan aktivitas dari Pra Tindakan sampai Siklus III 
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Tabel. 12 Data Prosentase Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui  

Penerapan Metode Pembelajaran PQRST. 

No Tindakan Di Bawah 70 (KKM) Di atas 70 (KKM) 

1 Sebelum Tindakan 18 siswa (82%) 4 Siswa (18%) 

2 Siklus I 14 siswa (64%) 8 Siswa (36%) 

3 Siklus II 8 siswa (36%) 14 Siswa (64%) 

4 Siklus III 0 siswa (0%) 22 Siswa (100%) 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa belajar 

dengan mengunakan metode pembelajaran PQRST dapat memotivasi dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. Pada tabel diatas menunjukkan adanya 

kenaikan prosentase hasil belajar siswa yang diperoleh dari tiap siklus. 

Gambar 4 Grafik Peningkatan Hasil Belajar 

Siswa dari Pra Tindakan sampai Siklus III 

 

 


