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II. TINJAUAN TEORITIS, KERANGKA PIKIR, PARADIGMA DAN 

HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Tinjauan Teoritis 

2.1.1 Konsep Model Pembelajaran 

Model Pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran 

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk 

di dalamnya buku-buku, film, computer, kurikulum, dan lain-lain (Joyce dalam 

buku Ngalimun, 2013: 7).  

Model Pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran 

dan para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar-mengajar (Soekamto, dkk 

dalam buku Ngalimun, 2013: 8).  

Berdasarkan pendapat diatas, yang dimaksud dengan model pembelajaran dalam 

penelitian ini adalah perencanaan pembelajaran peserta didik untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.   
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2.1.2 Konsep Mata Pelajaran Sejarah 

Sejarah adalah studi tentang perkembangan manusia atau kehidupan masyarakat 

manusia atau sejarah adalah kisah tentang perbuatan dan hasil usaha manusia 

yang hidup dalam masyarakat (Menurut Henry Pirenne dalam buku Maskun, 

2010: 19). 

Sejarah adalah mata pelajaran yang menanamkan pengetahuan dan nilai-nilai 

mengenai proses perubahan dan perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia 

pada masa lampau hinnga kini (Isjoni, 2007: 71).  

Orientasi pembelajaran sejarah di tingkat SMA bertujuan untuk agar siswa 

memperoleh pemahaman ilmu dan memupuk pemikiran historis dan pemahaman 

sejarah. Pemahaman ilmu membawa perolehan fakta dan penguasaan ide-ide dan 

kaedah sejarah (Isjoni, 2007: 71). 

Dari pendapat diatas yang dimaksud mata pelajaran sejarah dalam penelitian ini 

adalah pelajaran yang membahas tentang masa lampau manusia dan peristiwa 

yang ada disekitarnya, yang digunakan sebagai pengalaman pada masa sekarang 

dan masa depan.  

2.1.3 Pengertian Fakta, Konsep dan Generalisasi 

2.1.3.1 Fakta 

Secara harfiah kata fakta berarti sesuatu yang telah diketahui atau telah benar-

benar terjadi. Pengetahuan yang hanya bertumpu kepada fakta akan sangat 

terbatas sebab : 
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1. Kemampuan kita untuk mengingat sangat terbatas. 

2. Fakta itu bisa berubah pada suatu waktu, misalnya tentang perubahan iklim 

suatu kota, perubahan bentuk pemerintahan, dan sebagainya. 

3. Fakta hanya berkenaan dengan situasi khusus. 

2.1.3.2 Konsep 

Konsep merupakan abstraksi atau pengertian abstrak, karena merupakan ide 

tentang benda, peristiwa, hal-hal yang ada dalam pikiran. Konsep mengandung 

pengertian dan penafsiran ( bukan berwujud fakta konkrit ), konsep membantu 

kita dalam mengadakan pembedaan, penggolongan atau penggabungan fakta 

disekeliling kita, misalnya kita mengenal banyak data perang, seperti perang 

diponegoro, perang paregreg, perang aceh, dan sebagainya. Pengajaran konsep 

disekolah harus sebagai berikut : 

1. Diberikan dalam sesuatu konteks bukan diterangkan tanpa ada kaitan dengan 

sesuatu, seperti kita menjelaskan arti dari suatu istilah atau kata. 

2. Siswa harus diberi kesempatan untuk sampai kepada pengertiannya sendiri 

tentang sesuatu konsep, tentunya dengan bimbingan guru misalnya, guru 

memerintahkan mereka mendeskripsikan sendiri. 

3. Siswa harus membacanya sendiri, mendengarkan penjelasan, dan segera 

menuliskan makna konsep setelah diperkenalkan. 
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2.1.3.3 Generalisasi 

Generalisasi merupakan abstraksi dan sangat terikat konsep (Schuneke, 1988 : 

16). Generalisasi menunjukkan adanya hubungan diantara konsep dan berisi 

pernyataan yang bersifat umum, tidak terikat pada situasi khusus. Generalisasi 

dalam sejarah merupakan contradiction in terminis  karena sifatnya yang unik 

yang menunjukkan bahwa peristiwa sejarah itu tidak terulang lagi. Namun di 

dalam sejarah ada juga kemungkinan perulangan, dalam arti bahwa yang berulang 

itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pola perilaku manusia yang berorientasi 

nilai, sistem sosial, kebutuhan ekonomi dan kecenderungan psikologis. 

Generalisasi sejarah bukan untuk dihafalkan melainkan untuk dipahami dan 

diaplikasikan kepada situasi baru yang dihadapi. 

2.1.4 Konsep Model SQ3R  

Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) adalah suatu lima tahap membaca, 

yakni :  Survey, Question, Read, Recite dan Review atau dapat kita artikan sebagai 

tahap-tahap mensurvei, mengajukan pertanyaan, membaca, menceritakan kembali 

dan meninjau ulang (Prof. Francis P. Robinson dalam buku Prof. Dr. Henry 

Guntur Tarigan, 2008: 55). Langkah kegiatan membaca dengan menggunakan 

model Survey, Question, Read, Recite dan Review (SQ3R) mencakup lima 

langkah, yaitu : 

1. Survey (Penelaahan pendahuluan) 

Sebelum membaca kita melakukan survey untuk memperoleh gambaran umum 

dari suatu bacaan dengan cara melihat bagian permulaan dan akhir. Kita 
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mensurvei terlebih dahulu judul bacaan, subjudul-subjudul bab utama, nama 

pengarang, nama penerbit, tahun terbit, daftar isi, kata pengantar, huruf bercetak 

tebal ataupun huruf bercetak miring, rangkuman dan daftar pustaka. 

2. Question (Membuat pertanyaan) 

Setelah mensurvei buku timbul rasa ingin tahu yang kita rumuskan dalam 

beberapa pertanyaan untuk diri sendiri tentang bacaan tersebut. Hal itu akan 

membantu dan menuntun kita memahami isi bacaan.  

3. Read (Baca) 

Dengan bekal rumusan pertanyaan-pertanyaan tadi, barulah kita membaca dengan 

teliti dan seksama. Pertanyaan itu merupakan penentuan yang dapat membantu 

pembaca menemukan informasi yang diinginkan dengan cepat. Karena setiap 

paragraf mengembangkan satu pokok pikiran yang akan kita gabungkan. Hal 

tersebut akan mencerminkan ide-ide utama yang ingin disampaikan oleh 

pengarang.  

4. Recite (Mengutarakan kembali) 

Membuat catatan-catatan kecil untuk menulis suatu kesimpulan dengan kata-kata 

sendiri. 

5. Review (Mengulang kembali) 

Kegiatan membaca menggunakan Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) 

diakhiri dengan kegiatan meninjau kembali atau mengulang kembali apa yang 

sudah kita baca. Kita tidak perlu membaca ulang bacaan itu secara keseluruhan, 

tetapi kita hanya memeriksa bagain-bagain yang dianggap penting yang 

memberikan gambaran keseluruhan dari bacaan, untuk menemukan hal-hal 

penting yang mungkin terlewat pada saat kita membaca sebelumnya. Melihat 
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judul, subjudul, gambar-gambar, diagram,  grafik dan meninjau kembali 

pertanyaan-pertanyaan. 

2.1.4.1 Tujuan model SQ3R yaitu : 

1. Survey  

Survey atau prabaca adalah teknik untuk mengenal bahan bacaan sebelum 

membacanya secara lengkap, dilakukan untuk mengenal organisasi dan ikhtisar 

umum dengan maksud untuk :  

1. Mempercepat menangkap arti, 

2. Mendapatkan abstrak, 

3. Melihat susunan (organisasi) bahan bacaan tersebut, 

4. Memudahkan mengingat lebih banyak dan memahami lebih mudah. 

2. Question 

Mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang isi buku berfungsi untuk 

memudahkan kita membaca menjadi lebih aktif dan lebih mudah menangkap 

gagasan yang ada. 

3. Read 

Membaca pada tahap ini untuk konsentrasi pada penguasaan ide pokok serta detail 

yang penting pada ide pokok. 

4. Recite 

Setiap selesai membaca suatu bagian, berhentilah sejenak untuk mencoba 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menyebutkan hal-hal penting dengan 

membuat catatan seperlunya untuk mempermudah menulis kesimpulan.  
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5. Review 

Setelah selesai membaca, telusuri kembali judul, subjudul, dan bagian-bagian 

penting lainnya. Tahap ini selain membantu daya ingat dan memperjelas 

pemahaman juga mendapatkan hal-hal penting dari bacaan tersebut. 

2.1.4.2 Kelebihan model SQ3R yaitu :  

1. Melibatkan siswa secara langsung dan aktif dalam pembelajaran, 

2. Memperkuat daya ingat, 

3. Siswa cenderung lebih mudah memahami isi bacaan dalam waktu relatif cepat. 

2.1.4.3 Kelemahan model SQ3R yaitu:  

1. Materi yang disajikan hanya berupa materi bacaan, 

2. Membutuhkan banyak waktu. 

Berdasarkan pendapat diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

survey, question, read, recite dan review (SQ3R) dalam penelitian ini merupakan 

salah satu model pembelajaran yang menekankan kepada membaca secara 

bertahap dan kemandirian siswa tentang mengamati, membuat pertanyaan, 

membaca, mengutarakan isi bacaan dan mengevaluasi isi bacaan.  

2.1.5 Konsep Keterampilan Menyimpulkan 

Menyimpulkan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan untuk memutuskan 

keadaan suatu obyek atau peristiwa berdasarkan fakta, konsep, dan prinsip yang 
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diketahui. Kegiatan-kegiatan yang menampakkan keterampilan menyimpulkan 

berdasarkan pengamatan (Funk dalam buku Trianto, 2008: 73).  

Keterampilan menyimpulkan adalah suatu keterampilan dalam menarik 

kesimpulan akhir dari seluruh proses yang telah dilakukan (Darmojo dan Kaligis, 

1992: 51).  

Keterampilan menyimpulkan ialah kegiatan akal pikiran manusia berdasarkan 

pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang dimilikinya, dapat beranjak mencapai 

pengertian/pengetahuan (kebenaran) yang baru yang lain (Salam, 1988: 68).  

Berdasarkan pendapat diatas, yang dimaksud dengan keterampilan menyimpulkan 

dalam penelitian ini adalah keterampilan yang menuntut pembaca untuk mampu 

menguraikan sebuah kesimpulan dari isi wacana bacaan.  

 

2.2 Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain : 

1. Judul skripsi “Implementasi Metode Pembelajaran SQ3R Dalam Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Materi Pokok Sistem Pencernaan 

Makanan Kelas XI SMA YATPI Grobogan”. Peneliti adalah Siti Gunarti dari 

Program Studi Biologi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo Semarang. Tahun penelitian adalah 2010. Permasalahan yang 

diambil adalah Implementasi metode pembelajaran SQ3R dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar biologi materi pokok sistem pencernaan makanan 
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kelas XI SMA YATPI Grobogan. Hasil Penelitian adalah Hasil belajar biologi 

siswa melalui penerapan metode pembelajaran SQ3R mengalami peningkatan, 

khususnya pada materi pokok sistem pencernaan makanan. 

2. Judul skripsi “Penggunaan Metode Belajar SQ3R Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Konsep Sistem Pernapasan Kelas VIII SMP Negeri 2 

Masohi”. Peneliti adalah Ratna dari Program Studi Pendidikan Biologi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unidar Ambon. Tahun penelitian 

adalah 2012. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Masohi yang berjumlah 33 orang siswa. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode belajar SQ3R 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar biologi pada siswa 

kelas VIII SMP Negeri 2 Masohi. 

 

 

2.3 Kerangka Pikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori-teori yang telah dikemukakan di 

atas, pengaruh model pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, Review 

(SQ3R) diprediksi dapat menciptakan keefektifan dan kemandirian siswa dalam 

proses pembelajaran melalui berbagai tahapan-tahapanya. Pembelajaran Survey, 

Question, Read, Recite, Review (SQ3R) ini berpusat kepada siswa yang 

memfasilitasi siswa aktif dalam proses pembelajaran yang mengembangkan 

potensi dirinya, menempatkan siswa sebagai subjek yang bertanggungjawab atas 

proses pembelajaran. Siswa sebagai pelaku proses pengalaman mengamati, 

membuat pertanyaan, membaca, membuat catatan-catatan kecil untuk menulis 
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kesimpulan dan mengevaluasi isi bacaan. Guru hanya menjadi fasilitator yang 

merancang skenario proses pembelajaran. Guru harus menahan diri tidak memberi 

informasi dan mendikte para siswa, karena itu bisa membatasi prakarsa siswa.  

Dari tahapan proses model pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, Review 

(SQ3R) diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam keterampilan 

siswa menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia. Pelaksanaan model pembelajaran Survey, Question, Read, Recite, 

Review (SQ3R) akan dapat berhasil apabila ada kerjasama antara siswa yang 

dituntut untuk selalu aktif dan guru sebagai fasilitator yang memberi petunjuk 

kemudahan dalam belajar.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengaruh model Survey, Question, 

Read, Recite, Review (SQ3R). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah keterampilan siswa menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang 

kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Model Survey, Question, Read, Recite, 

Review (SQ3R) ini akan diujicobakan kepada siswa kelas X ISOS 1 SMA 

Yayasan Pembina Unila tahun pelajaran 2013/2014. Pada kelas eksperimen akan 

diberikan perlakuan dengan diajarkan menggunakan model Survey, Question, 

Read, Recite, Review (SQ3R). Dengan adanya penerapan model Survey, Question, 

Read, Recite, Review (SQ3R) di dalam kelas pada proses belajar mengajar 

diharapkan pembelajaran berlangsung secara efektif dan siswa dapat 

menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia dengan baik.  

 



18 
 

2.4 Paradigma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

: Garis kegiatan 

: Garis pengaruh 

 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang dianggap benar dalam suatu penelitian 

yang perlu dibuktikan kebenarannya melalui fakta-fakta pendukungnya (Sutrisno 

Hadi, 2001: 73). Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

Pelaksanaan pembelajaran model Survey, Question, Read, 

Recite, Review (SQ3R) sebagai berikut :  

1. Survey 

Siswa melihat bagian permulaan dan akhir isi bacaan.  

2. Question 

Siswa membuat pertanyaan dari hasil survei.  

3. Read 

Siswa membaca teliti dan seksama isi bacaan.  

4. Recite 

Siswa membuat catatan-catatan kecil untuk memberi 

kesimpulan pada isi bacaan.  

5. Review 

Siswa meninjau kembali isi kesimpulan dengan 

melihat bagian permulaan dan akhir isi bacaan.  

 

2. 

 

Perencanaan Pembelajaran Model SQ3R 

Keterampilan siswa menyimpulkan 

materi pelajaran sejarah tentang 

kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 
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masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2012: 96). Hipotesis adalah suatu jawaban 

yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian seperti terbukti melalui 

data yang terkumpul (Shuarsini Arikunto, 2002: 62).  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, yang dimaksud dengan hipotesis adalah 

suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang 

harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis akan terbukti kebenarannya melalui 

sebuah penelitian dengan cara pengumpulan data-data baik berupa fakta maupun 

data-data pendukung.  

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis pada penelitian ini adalah : 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model Survey, 

Question, Read, Recite, Review (SQ3R) terhadap keterampilan siswa 

menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang kerajaan–kerajaan Islam di 

Indonesia kelas X SMA Yayasan Pembina Unila tahun pelajaran 2013/2014.   

H1 :  Ada pengaruh yang signifikan dalam penggunaan model Survey, Question, 

Read, Recite, Review (SQ3R) terhadap keterampilan siswa menyimpulkan 

materi pelajaran sejarah tentang kerajaan–kerajaan Islam di Indonesia kelas 

X SMA Yayasan Pembina Unila tahun pelajaran 2013/2014.   

Sedangkan hipotesis kedua sebagai berikut : 

H0 : Taraf signifikan dari pengaruh penggunaan model Survey, Question, Read, 

Recite, Review (SQ3R) sangat lemah terhadap keterampilan siswa 
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menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia kelas X SMA Yayasan Pembina Unila tahun pelajaran 2013/2014.  

H1 :  Taraf signifikan dari pengaruh penggunaan model Survey, Question, Read, 

Recite, Review (SQ3R) sangat kuat terhadap keterampilan siswa 

menyimpulkan materi pelajaran sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam di 

Indonesia kelas X SMA Yayasan Pembina Unila tahun pelajaran 2013/2014.  
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