
 

 

ABSTRAK 

 

PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN PQ4R TERHADAP 

PENGUASAAN KONSEP PADA MATERI POKOK  

EKOSISTEM OLEH SISWA 

 (Studi Eksperimen pada Siswa Kelas VII  

SMPN 13 Bandar Lampung) 

 

 

Oleh 

SUHAENA 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran PQ4R terhadap penguasaan konsep pada materi Ekosistem oleh 

siswa SMPN 13 Bandar Lampung, (2) pengaruh penggunaan metode 

pembelajaran PQ4R terhadap aktivitas belajar pada materi Ekosistem oleh siswa 

SMPN 13 Bandar Lampung 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP Negeri 13 

Bandar Lampung, dengan sampel siswa kelas VIIG sebagai kelas eksperimen dan 

siswa kelas VIII sebagai kelas kontrol. Sampel tersebut dipilih dari populasi 

dengan teknik cluster random sampling. Desain yang digunakan adalah pretes-

postes non ekuivalen. Data penelitian ini berupa penguasaan konsep pada materi 

pokok ekosistem yang diperoleh dari nilai pretes dan postes. Data tersebut 

dianalisis secara statistik dengan uji t melalui program SPSS 17. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran PQ4R dapat 

meningkatkan penguasaan konsep pada materi Ekosistem oleh siswa. 



      Suhaena 

 Hal ini dapat dilihat pada kelas eksperimen yang menggunakan metode 

pembelajaran PQ4R didapat rata-rata N-gain (49,50) sedangkan pada kelas 

kontrol yang menggunakan metode ceramah didapat rata-rata N-gain (36,65). 

Penggunaan metode pembelajaran PQ4R juga meningkatkan aktivitas belajar 

siswa. Hal tersebut terjadi pada setiap indikator metode PQ4R siswa yang digali, 

yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Recite, dan Review.  Pada kelas 

eksperimen aspek aktivitas belajar siswa yang tertinggi adalah membaca sebesar 

88,44% dan aktivitas terendahnya adalah memahami informasi sebesar 78,88%. 

Sedangkan pada kelas kontrol aktivitas yang tertinggi adalah membaca sebesar 

66,66% dan aktivitas terendahnya adalah bertanya sebesar 44,33%. 

 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran PQ4R 

meningkatkan penguasaan konsep pada materi Ekosistem sehingga metode 

pembelajaran PQ4R berpengaruh terhadap penguasaan konsep pada materi pokok 

Ekosistem oleh siswa Kelas VII SMP Negeri 13 Bandar Lampung. 
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