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ABSTRAK 

PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN PQ4R ( Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 

BELAJAR PADA MATA PELAJARAN IPA SISWA KELAS V SD 

NEGERI KARANGDAWA KECAMTAN WARUNGPRING 

KABUPATEN PEMALANG  

 

 

Fathul Mubin 

A510080078 

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan motivasi belajar dan hasil 

belajar pada mata pelajaran IPA melalui strategi pembelajaran PQ4R pada siswa 
kelas V SD Negeri Karangdawa Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang 

Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa 

kelas V SD Negeri Karangdawa yang berjumlah 43 siswa. Tehnik pengumpulan data 

dengan menggunakan metode observasi,wawancara, tes, dan dokumentasi. Tehnik 

analisis data yang digunakan dengan menggunakan tehnik diskriptif kualitatif yang 

meliputi tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi data. 

Hasil penelitian menunjukan adanya peningkatan motivasi belajar yang 

berdampak pula pada peningkatan hasil belajar. Pada pra siklus motivasi belajar 

dimana motivasi siswa hanya mencapai 44,34% dengan rincian sebagai berikut: 

keaktifan bertanya 45,05%, keberanian dalam mengungkapkan pendapat 38,14%, 

penerimaan terhadapat pelajaran 42,79%, kesenangan belajar secara mandiri 47,44%, 

keuletan dalam belajar 43,72%, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 47,90%. 

Dengan hasil belajar mencapai 32,55%. Pada akhir siklus I sudah banyak mengalami 

peningkatan yaitu dengan rinngan sebagai berikut: keaktifan bertanya 60,46%, 

keberanian dalam mengungkapkan pendapat 50,69%, penerimaan terhadapat 

pelajaran 53,48%, kesenangan belajar secara mandiri 61,39%, keuletan dalam belajar 

59,06%, Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas 65,11%. Dengan hasil belajar 

mencapai 58,14%. Pada akhir siklus II sudah banyak mengalami peningkatan yaitu 

dengan rinngan sebagai berikut: keaktifan bertanya 76,28%, keberanian dalam 

mengungkapkan pendapat 75,35%, penerimaan terhadapat pelajaran 76,74%, 

kesenangan belajar secara mandiri 80%, keuletan dalam belajar 77,20%, Tanggung 

jawab dalam mengerjakan tugas 83,72%. Dengan hasil belajar mencapai 83,72 %. 

Kesimpulan dari penelitin ini adalah: (1) Penerapan strategi pembelajaran 

PQ4R dapat meningkatkan motivasi belajar IPA siswa kelas V SD Negeri 

Karngdawa kec. Warungpring Kab. Pemalang. (2) Penerapan strategi 

pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas V SD 

Negeri Karngdawa kec. Warungpring Kab. Pemalang. 

Kata Kunci : Motivasi belajar dan PQ4R 

 

 



PENDAHULUAN 

Manusia sebagai mahluk yang belajar juga merupakan mahkluk yang 

dapat dan harus dididik, melalui pendidikan, manusia di harapkan dapat 

memanusiakan dirinaya dan orang lain. Melalui pendidikan pula manusia dapat di 

persiapakan guna memiliki peranan dimasa depan. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

agar peserta didik secara aktif mangembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang dimiliki oleh dirinya, masyarakat bangsa 

dan negara. 

Seorang pendidik dituntut untuk menguasai metode karena dapat 

membantu pendidik untuk mempermudah tugasnya dalam menyampaikan mata 

pelajaran tersebut. Dan yang terpenting metode digunakan agar siswa mampu 

berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Hal ini sangat berhubungan dengan 

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran sekarang ini yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pendidik dituntut untuk menerapakan tiga 

ranah dalam pendidikan yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dan juga 

guru diharapkan mampu melihat tingkat kemampuan yang dimiliki oleh siswa, 

baik itu siswa yang visual, auditorial maupun kinestik. 

Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan dalam suatu negara salah satunya 

adalah karena guru. Guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

perkembangan dan kemajuan anak didiknya. Dari sinilah guru dituntut untuk 

dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang di harapkan guru harus pandai memilih metode  yang tepat dan 

sesuai dengan kebutuhan anak didik, supaya anak didik dapat mengikuti proses 

pembelajaran secara seksama dan memperoleh kepahaman terhadap materi yang 

telah diajarkan oleh guru.  

Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru pengajar pada mata 

pelajaran IPA kelas V SD Negeri Karangdawa adalah metode konvensional yang 

mengandalkan ceramah. Metode konvensional yang digunakan pada saat 



mengajar hanya menitikberatkan pada keaktifan guru sedangkan siswa cenderung 

pasif, ramai, kurang tertarik pada cara guru menyampaikan materi, konsentrasi 

dalam pembelajaran kurang terfokus, sulit untuk mengutarakan gagasan dan takut 

untuk bertanaya, menyebabkan motivasi belajar rendah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran PQ4R ( Preview, 

Question, Read, Reflect, Recite, Review) Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar 

Pada Mata Pelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri Karangdawa Kecamatan 

Warungpring Kabupaten Pemalang” 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan tujuan secara 

umum dan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar IPA. Sedangkan tujuan khusus dari penelitian ini adalah 

untuk penerapan model pembelajaran arias untuk meningkatkan motivasi  belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri Karangdawa. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian PTK 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

kualitatif. Maksudnya, data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-angka 

melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi, catatan memo dan dokumen resmi lainnya. 

Kemmis dan Mc Taggart (dalam Sarwiji Suwandi. 2008) menerangkan bahwa 

PTK adalah studi yang sistematis, terencana, kritis untuk memperbaiki kinerja diri 

sendiri. 

Setting Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri  yang beralamat di desa 

Karangdawa kecamatan Warungprng kabupaten Pemalang. Sedangkan waktu 

penelitian ini dilakukan selama enam bulan, yaitu pada bulan Desember sampai 

bulan Mei 2013. 

 

 



Subjek dan Objek Penelitian 

Subyek pemberi tindakan dalam penelitian ini adalah guru kelas V. 

Sementara itu sebagai subyek penerima tindakan dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas V SD Negeri negeri Karangdawa, Kecamatan Warungpring Kabupaten 

Pemalang. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan tindakan berbasis kelas. Suatu penelitian yang 

bersifat praktis, situasional, dan kontekstual berdasarkan permasalahan yang 

muncul dalam kegiatan sehari-hari. Langkah-langkah yang ditempuh dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu : (1) Dialog awal, (2) Perencanaan tindakan, (3) 

Pelaksanaan tindakan, (4) Observasi dan monitoring, (5) refleksi, (6) Evaluasi. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 

Analisis Data 

Pada penelitian tindakan kelas ini analisis data dilakukan secara deskriptif 

kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan metode alur yaitu data dianalisis 

sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan, dikembangkan selama proses 

pembelajaran.. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif  

dilakukan dengan metode alur. Alur yang dilalui meliputi  reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi seperti yang diungkapkan oleh 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005: 91). 

Indikator Pencapaian 

Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan motivasi 

belajar sebesar 75% pada mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri Karangdawa, 

Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pemalang. Sedangkan peningkatan hasil 

belajar yaitu sekurang-kurangnya 75% siswa mendapat nilai ≥ kriteria ketuntasan 

minimal (KKM), yaitu 60.  

 



 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum SDN Karangdawa 

SD Negeri Karangdawa terletak di jalan warungpring moga.kecamatan 

Warungpring kabupaten Pemalang. Sekolah ini berada di daerah pedesaan. SD 

Negeri Karangdawa berada satu pedukuan yaitu duku Sugandu SD Negeri 

Karangdawa. Letaknya yang cukup strategis yaitu satu-satunya sekolah dasar di 

desa Karangdawa membuat sekolah ini mempunyai banyak siswa. 

Jumlah siswa di SD Negeri Karangdawa adalah 267 siswa, dari kelas I 

sampai dengan kelas VI diantaranya. Kelas I berjumlah 53 siswa, kelas II 

berjumlah 42 siswa, kelas III 39 siswa, kelas VI verjumlah 44 siswa, kelas V 

berjumlah 43 siswa, sedangkan kelas VI berjumlah 46 siswa. 

Data kepegawaian SD Negeri Karangdawa Tahun ajaran 2012/2013 baik 

yang sudah PNS maupun yang bersetatus guru bantu, berikut rincianya. PNS ada 

6 guru sedangkan guru bantu ada 5. Dan 1 penjaga. 

Deskripsi Kondisi Awal 

Berdasarkan wawancara dengan guru dan observasi yang dilakukan pada 

saat pembelajaran IPA hasil yang diperoleh bahwa motivasi dan hasil belajar 

masih rendah, masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM (68). 

Kendala yang ditemui saat pembelajaran IPA berlangsung yaitu kebanyakan siswa 

cenderung melamun, ramai dengan teman sebangku, dan kurang bersemangat 

dalam mengikuti proses kegiatan pembelajaran. Apabila diberi kesempatan untuk 

bertanya itu beberapa siswa saja yang mau bertanya, dan sedikit siswa yang mau 

menjawab pertanyaan dari guru atau siswa yang lain. 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran yang telah dilakuakan dari siklus I 

sampai siklus II menunjukkan bahwa kegiatan pembelajaran mengalami 

peningkatan motivasi belajar yang berdampak pula pada hasil belajar siswa. 

peningkatan motivasi belajar yang berdampak pula pada hasil belajar siswa ini 

dapat diperinci sebagai berikut: 

 



Kondisi Awal 

Peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa kelas V mengenai motivasi 

belajar yang meliputi kesiapan dan antusiasme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran. Pengamatan tersebut dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Februari 

2013 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit yang dimulai pukul 09.25-10.35 WIB 

yang diikuti oleh 43 siswa. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa 

motivasi siswa kelas V SD Negeri Karangdawa dalam pelajaran IPA masih 

rendah, dimana motivasi siswa hanya mencapai 44,34%, dengan rincian sebagai 

berikut: Keaktifan bertanya 45,05%, keberanian dalam mengungkapkan pedapat 

38,14%, penerimaan terhadap pelajaran 42,79%, kesenangan belajar secara 

mandiri 47,44%, Keuletan dalam belajar 43,72%, Tanggung jawab dalam 

mengarjakan tugas 47,90% 

Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi tinggi ada 7 siswa dengan 

prosentase 16,28%, sedangkan yang mempunyai motivasi sedang berjumlah 20 

siswa dengan prosentase 46,51% dan siswa yang mempunyai motivasi rendah ada 

16 siswa dengan prosentase 37,21%. 

Peneliti menganalilis nilai hasil belajar siswa sebelum tindakan dilakukan. 

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa yang sudah mencapai KKM 

(68) ada  14 siswa  (32,55%)  dan   yang  belum  mencapai KKM ada 29 siswa 

(67,44%). Dengan jumlah nilai 2673 dan rata-rata 62,16 

Siklus I 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus I pertemuan I dilaksanakan pada hari 

Rabu 06 Maret 2013 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit dimulai pukul 07.30-

08.40 WIB, yang diikuti oleh 43 siswa. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan 

bahwa \Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi siswa kelas V 

SD Negeri Karangdawa dalam pelajaran IPA masih rendah, dimana motivasi 

siswa hanya mencapai 49,61%, dengan rincian sebagai berikut: Keaktifan 

bertanya 51,16%, keberanian dalam mengungkapkan pedapat 40%, penerimaan 

terhadap pelajaran 48,83%, kesenangan belajar secara mandiri 52,09%, Keuletan 

dalam belajar 52,09%, Tanggung jawab dalam mengarjakan tugas 53,49% 



Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi tinggi ada 11 siswa dengan 

prosentase 25,58%, yang mempunyai motivasi sedang berjumlah 25 siswa dengan 

prosentase 58,14% dan siswa yang mempunyai motivasi rendah ada 7 siswa 

dengan prosentase 16,28% 

Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa mencapai KKM (68) ada 27 siswa 

(62,80%),  jumlah nilai 2872 dengan rata-rata 66,86 

Sedangkan pertemuan II dilaksanakan pada Jumat, 08 Maret 2013 dengan 

alokasi waktu 2 x 35 menit yang dimulai pukul 09.25-10.35 WIB yang diikuti 

oleh 43 siswa. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa bahwa motivasi 

siswa kelas V SD Negeri Karangdawa dalam pelajaran IPA masih belum 

mencapai target, dimana motivasi siswa hanya mencapai 58,60%, dengan rincian 

sebagai berikut: Keaktifan bertanya 60,46%, keberanian dalam mengungkapkan 

pedapat 50,69%, penerimaan terhadap pelajaran 53,48%, kesenangan belajar 

secara mandiri 61,39%, Keuletan dalam belajar 59,06%, Tanggung jawab dalam 

mengarjakan tugas 65,11% 

Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi tinggi ada 20 siswa dengan 

prosentase 46,51%, sedangkan yang mempunyai motivasi sedang berjumlah 22 

siswa dengan prosentase 51,16% dan siswa yang mempunyai motivasi rendah ada 

1 siswa dengan prosentase 2,33%, Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa 

mencapai KKM (68) ada 25 siswa (58,14%),  jumlah nilai 3061 dengan rata-rata 

71,19 

Motivasi dan belajar siswa pada siklus I mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan pra siklus. Dari hasil akumulasi siklus I antara pertemuan I 

dan pertemuan II, diperoleh rata-rata motivasi belajar siswa ada 16  siswa 

(37,20%). Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa mencapai KKM (68) ada 22 

siswa (51,16%) 

Siklus II 

Pelaksanaan tindakan kelas siklus II pertemuan I dilaksanakan pada hari 

Rabu 13 Maret 2013 dengan alokasi waktu 2 x 35 menit dimulai pukul 07.30-

08.40 WIB, yang diikuti oleh 43 siswa. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan 

bahwa motivasi siswa sudah mencapai 66,58%, dengan rincian sebagai berikut: 



Keaktifan bertanya 69,30%, keberanian dalam mengungkapkan pedapat 59,53%, 

penerimaan terhadap pelajaran 63,25%, kesenangan belajar secara mandiri 

68,37%, Keuletan dalam belajar 67,44%, Tanggung jawab dalam mengarjakan 

tugas 71,62% 

Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi tinggi ada 29 siswa dengan 

prosentase 67,44%, sedangkan yang mempunyai motivasi sedang berjumlah siswa 

dengan prosentase 66,58%, dalam siklus II pertemuan I sudah tidak ditemukan 

lagi siswa yang motivasinya rendah. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa 

mencapai KKM (68) ada 30 siswa (69,77%),  jumlah nilai 3280 dengan rata-rata 

76,28 

Sedangkan pertemuan II dilaksanakan pada hari Jumat, 15 Maret 2013 

dengan alokasi waktu 2 x 35 menit yang dimulai pukul 09.25-10.35 WIB yang 

diikuti oleh 43 siswa.. Dari hasil pengukuran dapat disimpulkan bahwa siswa 

sudah mencapai 78,06%, dengan rincian sebagai berikut: Keaktifan bertanya 

76,28%, keberanian dalam mengungkapkan pedapat 75,25%, penerimaan terhadap 

pelajaran 76,74%, kesenangan belajar secara mandiri 80%, Keuletan dalam 

belajar 77,20%, Tanggung jawab dalam mengarjakan tugas 83,2% 

Sedangkan siswa yang mempunyai motivasi tinggi ada 37 siswa dengan 

prosentase 86,05%%, sedangkan yang mempunyai motivasi sedang berjumlah 6 

siswa dengan prosentase 13,95%, pada siklus II pertemuan II juga sudah tidak ada 

siswa yang motivasinya rendah 

Motivasi dan belajar siswa pada siklus II mengalami peningkatan jika 

dibandingkan dengan siklus I. Dari hasil akumulasi siklus II antara pertemuan I 

dan pertemuan II, diperoleh rata-rata motivasi belajar siswa ada 33 siswa 

(76,74%). Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa mencapai KKM (68) ada 35 

siswa (81,40%). Jumlah nilai 3394 

Berdasarkan data pelaksanaan tindakan pada pra siklus,  siklus I dan siklus 

II dapat dilihat peningkatan hasil belajar siswa dan peningkatan motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA melalui strategi pembelajaran PQ4R. 

 

 



Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan sebanyak dua 

siklus, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi 

pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA materi Gaya pada kelas V SD Negeri Karangdawa. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar yang berdampak pula pada 

peningkatan hasil belajar. Rata-rata motivasi belajar siswa pra siklus sebesar  

16,28%, dengan hasil belajar sebesar 32,55%. Sedangkan pada siklus I rata-rata 

motivasi belajar siswa yang memiliki motivasi tinggi sebesar 37,20%, motivasi 

sedang sebesar 55,81%, dan motivasi rendah 9,30. Sedangkan pada hasil belajar 

51,16%. Pada siklus II rata-rata peningkatan motivasi tinggi 76,74%, sedangkan 

motivasi sedang sebesar 23,26%,dan sudah tidak ditemukan lagi siswa yang 

motivasinya rendah. Adapun hasil belajar pada siklus II ini sudah mencapai KKM 

yaitu sebesar 81,40%. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan baik dalam aspek 

motivasi belajar dan nilai hasil belajar siswa dapat disimpulkan bahwa: 

1. Motivasi belajar siswa dari setiap siklus meningkat dari setiap siklus dengan 

kriteria 75%. 

Pada pra siklus siswa yang memiliki moivasi tinggi ada 7 siswa 

dengan  prosentase 16,28%, sedangkan motivasi yang sedang ada 20 siswa 

dengan  prosentase 46,51%, sedangkan motivasi yang rendah ada 16 siswa 

dengan prosentae 37,21%.  

Pada siklus I siswa yang memiliki motivasi tinggi ada 16 siswa 

dengan prosentase 37,20%, sedangkan yang memiliki motivasi sedang ada 24 

siswa (55.81%), motivasi rendah ada 4 siswa (9,30%) 

Pada siklus II siswa yang yang memiliki motivasi tinggi sudah 

mencapai kriteria yaitu 33 siswa sedangkan prosentasenya 76,74%, yang 

memiliki motivasi sedang ada 10 siswa dengan prosentase 23,26%, pada 

siklus II sudah tidak ditemukan lagi siswa yang motivasinya rendah. 



2. Nilai hasil belajar siswa dari setiap siklus dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) 68 sebesar 75% meningkat. 

Pada pra siklus jumlah nilai yang didapat 2673 dengan rata-rata nilai 

62,16, sedangkan siswa yang tuntas memenuhi KKM ada 14 siswa (32,55%),  

Pada siklus I jumlah nilai yang didapat naik 2978, dengan nilai rata-

rata 69,26, sedangkan siswa yang mencapai KKM ada 22 siswa (51,16%). 

Jadi pada pra siklus ke siklus I siswa yang tuntas naik sebesar 18,61% 

Pada siklus II jumlah nilai yang didapat 3280, dengan nilai rata-rata 

76,28, pada siklus II ini sudah mencapai kreteria 75% siswa mencapai 

ketentusan minimum (KKM) 68 ada 35 siswa (81,40%). Jadi pada pra siklus 

ke siklus I siswa yang tuntas naik sebesar 30,24% 
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