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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kebutuhan yang penting.  

Setiap detik dunia selalu berubah, yang diikuti pula oleh perubahan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Segala sesuatu lebih bertumpu atau berbasis pengetahuan dan hal-hal yang 

tidak berbasis pengetahuan akan segera tergeser dan tersinggirkan.  Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau yang sederajat sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah 

pertama harus mampu untuk menciptakan SDM yang mampu bersaing di tengah 

perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan. 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bab II Mengenai Dasar, Fungsi dan Tujuan pada pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan 

nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta  didik agar menjadi manusia 

yang berimam dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan 

bertanggung  jawab. 

 

Pendidikan merupakan hal penting dalam suatu negara, sebab jika suatu negara memiliki 

kualitas pendidikan yang baik, maka negara tersebut memiliki sumber daya manusia 

yang berkualitas. Manusia yang berkualitas inilah yang akan mengarahkan negaranya 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik. Pendidikan adalah  

salah satu komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan inilah dapat  
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dihasilkan generasi-generasi yang cerdas dan terampil sebagai salah satu modal untuk 

menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Peningkatan kualitas pendidikan setiap 

lembaga pendidikan dituntut untuk memberikan efektivitas dari proses belajar yang 

ditetapkan  karena proses belajar akan menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan 

pendidikan yang berkualitas (Tirtaraharja, 2005: 81). 

 

Biologi sebagai salah satu bidang IPA yang menyediakan berbagai pengalaman belajar 

untuk memahami konsep dan proses sains. Keterampilan proses ini meliputi  

keterampilan  mengamati, mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara 

baik dan benar dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, 

mengajukan pertanyaan, menggolongkan dan menafsirkan data, serta meng- 

komunikasikan hasil temuan secara lisan atau tertulis, menggali dan memilah informasi 

faktual yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan  

masalah sehari-hari. Pendidikan IPA diarahkan  untuk mencari tahu  dan berbuat 

sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar.  

 

Biologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang erat kaitannya dengan kehidupan, 

ternyata masih banyak diremehkan siswa. Metode  mengajar guru diskusi namun hanya 

diskusi biasa yang tidak mampu mengaktifkan seluruh siswa. Dalam diskusi hanya 

siswa-siswa tertentu saja yang aktif berpendapat. Dari hasil wawancara guru mata 

pelajaran biologi  di SMP N 5 Bandar Lampung kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

selama ini terkesan hanya Guru yang aktif. Guru lebih banyak menggunakan metode 

ceramah saat Pembelajaran berlangsung. Dan hanya beberapa waktu saja menggunakan 

Metode diskusi kelompok, namun diskusi tersebut masih kurang efektif. Sehingga siswa 

cenderung pasif dalam menerima materi pembelajaran yang Diberikan oleh guru. Hal 
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tersebut mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi Sangat rendah. Rendahnya aktivitas 

siswa dapat dilihat dari nilai rata-rata hasil belajar siswa kelas VII semester genap tahun 

pelajaran 2011/2012 pada materi pokok  cirri-ciri makhluk hidup baru mencapai 65 

dengan ketuntasan 60% dari 40% siswa sedangkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

pada materi pokok cici-ciri mahkluk hidup yang ditetapkan oleh SMP N 5 Bandar 

Lampung yaitu 70 dengan ketuntasan belajar 100%. 

  

Dalam menyampaikan materi biologi, guru masih menggunakan metode ceramah, tanya 

jawab dan latihan soal. Diduga dengan metode pembelajaran tersebut kurang 

merangsang penguasaan materi pokok siswa dan aktivitas siswa di dalam kelas masih 

kurang aktif, hanya beberapa siswa saja yang aktif di dalam kelas. Padahal, kegiatan atau 

aktivitas dalam proses pembelajaran sangat penting dilakukan untuk menunjang 

perolehan pengetahuan dan informasi siswa. Proses pembelajaran dengan metode 

ceramah menyebabkan segala informasi yang diterima oleh siswa berpusat pada guru, 

sehingga siswa tidak memiliki kemampuan untuk menggali dan mencari tahu sendiri 

suatu informasi. Hal ini didukung oleh penelitian Fitriana (2007: 2) yang menyatakan 

bahwa rendahnya penguasaan materi siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 3 Bandar 

Lampung semester ganjil tahun pelajaran 2006-2007 dikarenakan kurangnya keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran. 

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh si peneliti untuk mengetahui 

aktivitas siswa dan membantu siswa  dalam menguasai materi adalah model PQ4R. 

Metode ini dapat membantu siswa memahami dan menghapal materi dengan cepat, 

sehingga diharapkan dapat membantu penguasaan materi oleh siswa (Trianto, 2010:147).  

 

Aktivitas dan penguasaan materi sangat penting bagi siswa, karena apabila siswa sudah 

dapat menguasai materi sebelumnya maka siswa akan lebih mudah memahami materi 
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selanjutnya dan aktivitas siswa juga sangat penting karena apabila siswa aktif di dalam 

kelas maka pembelajaran didalam kelas akan berjalan dengan lancar. Tetapi 

kenyataannya siswa sangat rendah dalam menerima materi pelajaran dan aktivitas siswa 

pun sangat rendah sehingga pembelajaran didalam kelas tidak efektif. Penguasaan materi 

yang rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya karena siswa tidak terlibat  

aktif dalam kegiatan pembelajaran. Ketidakaktifan siswa ini disebabkan oleh penerapan 

strategi pembelajaran akan lebih memahami materi selanjutnya, jarang yang kurang 

tepat.  Penguasaan materi yang rendah menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah 

(Nyeneng, 2006: 1).  Dari penjelasan di atas  penguasaan materi dan aktivitas siswa 

saling berikatan. 

 

Model PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang dibacanya dan 

dapat membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan 

membaca buku. Kegiatan membaca buku bertujuan untuk mempelajari setiap bab sampai 

tuntas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pengaruh model pembelajaran PQ4R terhadap aktivitas dan penguasaan materi 

pokok ciri-ciri makhluk hidup oleh siswa kelas VII semester genap SMPN 5 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2012/2013.  

 

B.   Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah,rumusan masalah dalam penelitian ini  

adalah :  

1. Bagaimana pengaruh penggunaan model pembelajaran PQ4R terhadap aktivitas 

siswa pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup oleh siswa pada kelas VII SMP N 5 

Bandar Lampung? 
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2.  Adakah pengaruh yang singnifikan dari penggunaan model pembelajaran  

PQ4R terhadap penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup oleh  

siswa pada kelas VII SMP N 5 Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Pengaruh penggunaan model pembelajaran PQ4R terhadap aktivitas siswa pada 

materi pokok ciri-ciri makhluk hidup oleh siswa SMPN 5 Bandar Lampung. 

2. Pengaruh penggunaan model pembelajaran PQ4R terhadap penguasaan materi pokok 

ciri-ciri makhluk hidup oleh siswa SMPN 5 Bandar Lampung. 

 

D.    Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat  bagi: 

1. Peneliti : memberikan pengalaman, wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sebagai 

calon guru untuk menggali aktivitas dan penguasaan materi pokok siswa. 

2. Guru biologi  : memberikan pembelajaran alternative yang dapat diterapkan di kelas 

untuk  meningkatkan aktivitas dan penguasaan materi pokok siswa. 

3. Siswa : membantu meningkatkan aktivitas dan penguasaan materi pokok siswa. 

4. Sekolah: memberikan sumbangan pemikiran kepada SMP N 5 Bandar Lampung 

dalam upaya peningkatan pembelajaran yang kondusif dan baik untuk tercapainya 

tujuan proses belajar. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Model pembelajaran PQ4R adalah tipe pembelajaran yang dapat membantu siswa 

memahami dan mengingat apa yang mereka baca. PQ4R merupakan singkatan dari 

preview (membaca selintas dengan cepat),  question (bertanya), read (membaca), 
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reflecty (refleksi), recite (tanya jawab sendiri) dan review (mengulang secara 

menyeluruh).  

2. Aktivitas yang diamati yaitu aktivitas siswa dalam : (1)  Mengajukan pertanyaan,     

(2) Memberikan ide atau pendapat, (3) Berkomunikasi dalam kelompok, (4) 

Bekerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok dan (5) Menjawab pertanyaan. 

3. Penguasaan materi yang diamati pada penelitian ini diukur berdasarkan nilai yang 

diperoleh dari hasil pretes dan postes  pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

4. Materi pokok pada penelitian ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. 

5. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII semester genap SMPN 5 Bandar 

Lampung tahun ajaran 2012/2013. 

 

F. Kerangka pikir 

Proses pendidikan ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Interaksi ini dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, maka dibutuhkan 

pemilihan bahan/materi dan metode yang tepat. Metode adalah cara yang di dalam 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan. 

 

Ilmu Biologi merupakan ilmu yang dikembangkan melalui kemampuan pemahaman, 

menganalisa, dan memecahkan masalah yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-

hari. Suatu proses pembelajaran tidak semua sistem belajar akan berjalan seperti apa 

yang diinginkan. Keanekaragaman sifat dan perilaku siswa adalah salah satu faktor 

penyebab ketidaktuntasan di dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang 

dipakai dalam proses belajar juga mempunyai dampak yang sangat besar terhadap 

aktivitas siswa dan penguasaan materi yang diserap oleh siswa.  

 

Model pembelajaran PQ4R bertujuan untuk membantu siswa mengingat apa yang 

mereka baca dan proses pembelajaran di kelas yang dilaksanakan dengan kegiatan 
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membaca buku. Kegiatan membaca buku ini bertujuan untuk mempelajari setiap bab 

sampai tuntas. Oleh karena itu keterampilan pokok yang harus dikembangkan dan 

dikuasai oleh para siswa adalah membaca buku pelajaran dan bacaan tambahan lainnya.  

 

Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk membantu aktivitas siswa  dan 

membantu siswa dalam menguasai materi ciri-ciri mahkluk hidup adalah dengan Model 

pembelajaran PQ4R. Model ini menuntut siswa fokus pada pengorganisasian informasi 

yang bermakna dan melibatkan mereka dalam strategi yang efektif lainnya, seperti 

perumusan pertanyaan, penjabaran dan praktik pendistribusian. Dengan demikian, 

diharapkan melalui penggunaan Model pembelajaran PQ4R ini siswa dapat berperan 

aktif dalam proses pembelajaran untuk menguasai materi ciri-ciri makhluk hidup secara 

optimal. Sehingga diharapkan Model pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan aktivitas 

siswa dan penguasai materi pokok  Ciri-Ciri Makhluk Hidup oleh siswa. 

 

Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah model pembelajaran PQ4R, sedangkan 

variabel terikatnya adalah penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup dan aktivitas 

siswa.  Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  X  = Model pembelajaran PQ4R;  

Y1 = Penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup;  

Y2 =Aktivitas siswa. 

 

Gambar 1. Diagram Hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. 
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G. Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah: 

Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran PQ4R 

terhadap penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 

H1 = Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan model pembelajaran PQ4R 

terhadap penguasaan materi pokok ciri-ciri makhluk hidup. 


