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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review) 

1. Pengertian Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review) 

 Strategi  PQ4R  merupakan  salah  satu  bagian  dari  strategi elaborasi  

(proses  penambahan  perincian  sehingga  informasi baru  akan  menjadi  lebih  

bermakna). 
1
 Strategi atau teori elaborasi dikategorikan sebagai pengorganisasian 

isi pembelajaran dengan mengikuti urutan umum ke rinci. Pengurutan isi 

pembelajaran dari yang bersifat umum ke rinci dilakukan dengan:  

a. Langkah pertama di mulai dengan menampilkan epitome (struktur isi 

bidang studi yang di pelajari). 

b. Langkah selanjutnya mengelaborasi bagian-bagian yang ada dalam 

epitome secara lebih rinci. 

 Dalam melakukan pengorganisasian isi pembelajaran harus 

memperhatikan komponen-komponen yang dijadikan dasar teori elaborasi. Pada 

dasarnya terdapat tujuh komponen strategi yang diintergrasikan dalam teori 

elaborasi. Menurut Regult & Degeng ( dalam Made Wena) yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                           

1
Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan, dan 

Implementasinya Pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP ), (Jakarta: Kencana, 2011), 

h. 147 
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a. Urutan Elaboratif yang dimaksud dengan urutan elaboratif adalah 

urutan isi pembelajaran dari yang bersifat umum ke rinci.  

b. Urutan Prasyarat Belajar adalah struktur yang menunjukkan konsep, 

prosedur, atau prinsip mana yang harus di pelajari sebelum konsep, 

prosedur, atau prinsip lain bisa di pelajari.  

c. Rangkuman adalah tinjauan kembali (review) terhadap apa yang 

telah di pelajari. Rangkuman dibuat karena sangat penting untuk 

memperhatikan referensi (daya ingat).  

d. Pesintesis berfungsi untuk menunjukkan kaitan-kaitan di antara 

konsep, prosedur, atau prinsip yang di ajarkan.  

e. Analogi dibuat dapat memudahkan pemahaman terhadap 

pengetahuan yang baru dengan cara membandingkannya dengan 

pengetahuan yang sudah dikenal oleh siswa.  

f. Pengaktifan strategi kognitif adalah keterampilan yang diperlukan 

siswa untuk mengatur proses internalnya ketika belajar, mengingat, 

dan berpikir.  

g. Kontrol Belajar, konsepsi mengenai kontrol belajar terkait dengan 

kebebasan siswa dalam melakukan pilihan dan pengurutan terhadap 

isi yang dipelajari (content control), kecepatan belajar (display 

control), dan startegi kognitif yang inging digunakan (conscious 

cognition control).
2
 

Jadi peneliti dapat menyimpulkan bahwa komponen-komponen dalam 

teori elaborasi adalah urutan elaboratif, urutan prasyarat belajar, rangkuman, 

pesintesis, analogi, pengaktifan strategi kognitif, dan kontrol belajar. Inilah 

beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam pengorganisasian 

pembalajaran yang dijadikan dasar teori elaborasi. Apabila  komponen-komponen 

tersebut diterapkan dalam proses belajar mengajar maka pembelajaran akan lebih 

bermakna dan mudah dipahami oleh siswa.  

 Urutan elaboratif merupakan isi pembelanjaran. Dua hal yang harus di 

perhatikan dalam teori elaboratif yaitu: 

                                                           
2
 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif  Kontemporer suatu tindakan tinjauan 

Konseptual Operasional. (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2009), h.25 
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1. Penyajian isi bidang studi pada tingkat umum mengoptimalisasi 

(bukan merangkum) bagian isi yang lebih rinci. 

2. Epitomasi dibuat atas dasar satu tipe struktur isi bidang studi. 

 Dalam teori elaborasi epitome dapat dipadankan dengan “kerangka isi” 

yang hanya mencakup sebagian kecil isi bidang studi yang sangat penting. Dalam 

epitome sebaiknya hanya terdapat satu tipe isi bidang studi: konsep, prosedur.  

Urutan prasyarat belajar menampilkan hubungan prasyarat belajar dengan suatu 

konsep, prosedur, atau prinsip. Sedangkan rangkuman berfungsi untuk 

memberikan pernyataan singkat mengenai isi bidang studi yang telah dipelajari 

siswa. Sedangkan pesintesis merupakan komponenen yang dapat memberi 

pengaruh motivasional pada siswa. Sedangkan analogi mengambarkan persamaan 

antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang lain yang berada diluar 

cakupan pengetahuan yang sedang dipelajari. Sedangkan pengaktifan strategi 

kognitif hendaknya diaktifkan selama pembelajaran berlangsung. Pembelajaran 

akan menjadi lebih efektif apabila guru mampu mendorong siswa, baik secara 

sadar maupun tidak. Komponen-komponen itulah yang harus diperhatikan ketika 

strategi pembalajaran PQ4R diterapkan, karena Strategi pembelajaran PQ4R 

merupakan salah satu startegi pembelajaran Elaborasi. 

Strategi  PQ4R  (Preview, Question,  Read,  Reflect,  Recite,  Review)  

dicetuskan  oleh Thomas  dan  Robinson  (1972). Strategi  ini  didasarkan  

pada strategi PQRST (Preview, Question, Read, State and Test) dari 

Thomas  F.  Staton  dan  strategi  SQ3R  (Survey,  Question,  Read, Recite,  

and  Review)  dari  Francis  Robinson. Strategi  ini membantu  peserta  

didik  memahami  dan  mengingatkan  materi yang mereka baca.
3
 

                                                           

3
 Op.cit, Trianto, h. 151 
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 PQ4R  (Preview,  Question,  Read,  Reflect,  Recite,  Review) adalah  cara  

yang  digunakan  untuk  membantu  peserta  didik untuk  mengingat  apa  

yang  mereka  baca  dan  dapat  membantu proses  belajar  mengajar  di  

kelas  yang  dilaksanakan  dengan kegiatan  membaca  buku.  Secara  

umum  strategi  mempuyai pengertian  suatu  garis-garis  besar  haluan  

untuk  bertindak dalam  usaha  mencapai  sasaran  yang  telah  ditentukan. 

Strategi bisa  diartiakan  sebagai  pola-pola  umum  kegiatan  guru  dan 

anak  didik  dalam  perwujudan  kegiatan  belajar  mengajar  untuk 

mencapai  tujuan  yang  telah  digariskan. Ada  beberapa  strategi 

membaca  yang  digunakan  untuk  membaca  buku  pelajaran  dan bahan  

bacaan  yang  lainnya  dalam  suatu  bidang pengetahuan.
4
 

 Jadi, berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa strategi  PQ4R 

(Preview,  Qustion,  Read,  Reflect, Recite, Review) merupakan salah satu bagian 

strategi elaborasi. Strategi  ini  digunakan  untuk  membantu  siswa  mengingat  

apa yang  mereka  baca,  dan  dapat  membantu  proses  belajar mengajar di kelas 

yang dilaksanakan dengan kegiatan membaca buku.  Kegiatan  membaca  buku  

bertujuan  untuk  mempelajari sampai tuntas bab demi bab suatu buku pelajaran. 

Oleh karena itu ketrampilan pokok pertama yang diharuskan dikembangkan dan  

dikuasai  oleh  para  siswa  adalah  membaca  buku  pelajaran dan  bacaan  

tambahan  lainnya.  Dengan  ketrampilan  membaca itu  setiap  siswa  akan  dapat  

memasuki  dunia  keilmuan  yang penuh  pesona,  khazanah  kearifan  yang  

banyak  hikmat,  dan mengembangkan  berbagai  keterampilan  lainnya  yang  

amat berguna untuk kelak mencapai sukses dalam hidup. 

2. Tujuan Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite, 

Review) 

Metode PQ4R digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang 

mereka baca. P singkatan dari Preview (membaca selintas dengan cepat), Q  

                                                           

4
 Op.cit, Trianto h. 139 
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adalah Question  (bertanya), dan 4R singkatan dari Read  (membaca), Reflect 

(refleksi), Recite (tanya–jawab sendiri), Review (mengulang secara  menyeluruh).  

Melakukan  preview dan  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan sebelum  membaca  

mengaktifkan pengetahuan  awal  dan  mengawali  proses pembuatan  hubungan  

antara  informasi  baru dengan  apa  yang  telah  diketahui. Mempelajari  judul-

judul  atau  topik-topik utama  membantu  pembaca  sadar  akan organisasi bahan-

han  baru  tersebut, sehingga  memudahkan  perpindahannya  dari memori  jangka  

pendek  ke  memori  jangka panjang. 
5
 

Dengan  melalui  penerapan metode  PQ4R  ini  dapat  menolong  siswa 

dalam  belajar.  Informasi  yang  diterima  oleh siswa  berupa  materi  pelajaran  

tersimpan dalam  memori  jangka  panjang.  Siswa  akan lebih mudah mengingat 

materi pelajaran saat mengerjakan  tes  dan  dapat  meningkatkan prestasi  belajar  

siswa.  Dengan  menerapkan strategi  elaborasi melalui metode  PQ4R, dapat  

menolong siswa  dalam memahami materi  bacaan  khususnya  materi  Pendidikan 

Agama Islam.  Saat siswa memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap  suatu  

materi,  maka  akan  hal  ini akan  berhubungan dengan  prestasi  belajar siswa,  

dimana  dengan  penguasaan  materi yang  lebih baik  siswa  dapat  mengerjakan 

evaluasi/tes  dengan  baik  dan  prestasi belajarnya meningkat. 

Pembelajaran  dengan  menggunakan strategi PQ4R membekali pembaca  

dengan metode  belajar  yang  sistematis,  sehingga belajar  menjadi  lebih  

efisiensi    dan    efektifitas, Penerapan  metode  PQ4R  dalam  pembelajaran    

                                                           

5
Fitria. L. Metode PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite,Review)  Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar  Pendidikan Kewarganegaraan, (Majalah Ilmiah  informatika. 

2011), h. 76-77 
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akan menghasilkan  pemahaman  yang  komprehensif,    bukan    ingatan.    

Pemahaman    yang  komprehensif    relatif    akan  bertahan    lebih  lama    

tersimpan    di    dalam    otak    kita,    dari pada    hanya    sekadar  mengingat  

fakta.  Pembelajaran   dengan  strategi  PQ4R  menyebabkan  peserta didik  

merasa  senang,  suka  dan  berminat  untuk  membaca  materi  sistem  saraf  

manusia.
6
 

3. Langkah-Langkah Strategi PQ4R (Preview, Question, Reflect, Ricite, 

Review) 

Langkah-langkah  yang  harus dilakukan  dalam  metode  PQ4R  adalah 

sebagai berikut
7
 :  

a. Preview 

Langkah  pertama  ini  dimaksudkan  agar siswa  membaca  selintas  

dengan  cepat sebelum memulai membaca bahan siswa. Siswa  dapat  memulai  

dengan  membaca topik-topik,  sub  topic  utama,  judul  dan sub  judul,  kalimat-

kalimat  permulaan atau  akhir  suatu  paragraf  atau  ringkasan pada  akhir  suatu  

bab. Apabila  hal  itu tidak  ada  siswa  dapat  memeriksa  setiap halaman  dengan 

cepat,  membaca  satu atau  dua  kalimat  di  sana-sini  sehingga memperoleh 

gambaran  mengenai  apa yang  akan  dipelajari.  Memperhatikan  ide pokok  

yang  akan  menjadi  inti pembahasan  dalam  bahan  bacaan  siswa. Dengan  ide  

pokok  ini  memudahkan mereka  memahami  keseluruhan  ide  yang ada. 

                                                           

6
Ary N. W. Pengembangan Media Komik Bergambar Materi Sistem Saraf Untuk 

Pembelajaran Yang Menggunakan  Strategi PQ4R, (2018).  h. 108    
7
Fitria. L. Metode PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Recite,Review)  Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar  Pendidikan Kewarganegaraan. Majalah Ilmiah informatika. 2( 2), 

(2011).  h. 77-78 
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b.  Question 

  Langkah  kedua  adalah  siswa  diminta mengajukan  pertanyaan-

pertanyaan kepada  diri  sendiri  untuk  setiap  pasal yang  ada  pada  bahan  

bacaan  siswa. Pergunakan  “judul  dan  sub  judul  atau topik  dan  sub  topic  

utama”.  Awali pertanyaan  dengan  menggunakan  kata “apa,  siapa,  mengapa  

dan  bagaimana”. Kalau  pada  akhir  bab  telah  ada  daftar pertanyaan  yang  

dibuat  oleh  pengarang, hendaknya  dibaca  terlebih  dahulu. Pengalaman  telah  

menunjukkan  bahwa apabila  seseorang  membaca  untuk menjawab  sejumlah  

pertanyaan,  maka akan  membuat  dia  membaca  lebih  hati- hati  serta  seksama  

serta  akan  dapat membantu  mengingat  apa  yang  dibaca dengan baik. 

c. Read  

Langkah  ketiga  yaitu  siswa  membaca materi  itu  secara  aktif,  yakni  

dengan cara  pikiran  siswa  harus  memberikan reaksi  terhadap  yang  telah  

dibacanya. Janganlah  membuat  catatan-catatan panjang.  Cobalah  mencari  

jawaban terhadap  semua  pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya.  

d. Reflect  

  Bukanlah  suatu  langkah  yang terpisah  dengan  langkah  ketiga  (read), 

tetapi  merupakan  suatu  komponen esensial  dari  ketiga  langkah  tersebut. 

Selama  membaca  siswa  tidak  hanya cukup  mengingat  atau  menghafal,  tetapi 

cobalah untuk memahami informasi yang dipresentasikan  dengan  cara  (1) 

menghubungkan  informasi  itu  dengan hal-hal  yang  telah  anda  ketahui;  (2) 

menghubungkan  subtopik-subtopik  di dalam  teks  dengan  konsep-konsep  atau 

prinsip-prinsip  utama;  (3)  cobalah  untuk memecahkan  kontradiksi  di  dalam 
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informasi yang disajikan; dan (4) cobalah menggunakan  materi  itu  untuk 

memecahkan  masalah-masalah  yang disimulasikan  dan  dianjurkan  dari  materi 

pelajaran tersebut. 

e. Recite  

Pada langkah  kelima  ini,  siswa  diminta untuk merenungkan (mengingat) 

kembali informasi  yang  telah  dipelajari  dengan menyatakan  butir-butir  penting  

dengan nyaring  dan  dengan  menanyakan  dan menjawab  pertanyaan-

pertanyaan.  Siswa dapat  melihat  kembali  catatan  yang  telah dibuat  dan  

menggunakan  kata-kata  yang ditonjolkan  dalam  bacaan.  Dari  catatan- catatan  

yang  telah  dibuat  pada  langkah terdahulu  dan  berlandaskan  ide-ide  yang ada  

pada  siswa,  maka  mereka  diminta membuat intisari materi dari bacaan. 

f.  Review  

Pada  langkah  terakhir  ini  siswa  diminta untuk  membaca  catatan  

singkat  (intisari) yang telah dibuatnya, mengulang kembali seluruh  isi  bacaan  

bila  perlu  dan  sekali lagi  jawab  pertanyaan-pertanyaan  yang diajukan. 

Menurut Suprijono (dalam Fathul Mubin) langkah-langkah metode 

pembelajaran PQ4R adalah sebagai berikut: 

a. P- Preview (peninjauan) 

Siswa menemukan ide-ide pokok yang dikembangkan dalam bahan 

bacaan. Pelacakan ide-ide pokok dilakukan dengan membiasakan 

siswa membaca selintas dan cepat bahan bacaan. 

b. Q- Question (bertanya) 

Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk dirinya 

sendiri. Pertanyaan dapat dikembangkan dari yang sederhana menuju 

pertanyaan yang kompleks. 

c. R- Read (membaca) 

Siswa membaca secara detail dari bahan bacaan yang dipelajarinya. 
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d. R- Reflect (merefleksi) 

Selama membaca siswa harus melakukan refleksi. Siswa mencoba 

memahami apa yang dibacanya. 

e. R- Recite  (merenungkan) 

Pada tahap ini siswa diminta merenungkan kembali informasi yang 

telah diabacanya baik secara tulisan maupun lisan. 

f. R- Review (memeriksa) 

Siswa merumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukannya.
8
 

 

Selanjutnya menurut Trianto langkah–langkah  pemodelan  pembelajaran  

dengan penerapan strategi  pembelajaran PQ4R dapat dilihat pada Tabel 2.1 

dibawah ini:
9
 

Langkah-

Langkah 

Tingkah Laku Guru Tingkah Laku Siswa 

Langkah 

1  

preview 

a. Memberikan bahan bacaan kepada 

siswa untuk dibaca. 

b. Menginformasikan kepada siswa 

bagaimana menemukan ide 

pokok/tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai.    

a. Membaca selintas 

dengan cepat untuk 

menemukan ide 

pokok/tujuan 

pembelajaran yang 

hendak dicapai. 

Langkah 

2 

Question 

a. Menginformasikan kepada siswa 

agar memerhatikan makna dari 

bacaan. 

b. Memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat pertanyaan dari ide 

pokok yang ditemukan dengan 

menggunakan kertas-kertas apa, 

mengapa, siapa, dan bagimana. 

a. Memperhatikan 

penjelasan guru. 

b. Membuat pertanyaan 

untuk dirinya sendiri. 

Langkah 

3 Read 

a. Memberikan tugas kepada siswa 

untuk membaca dan 

menanggapi/menjawab pertanyaan 

yang telah disusun sebelumnya.  

a. Membaca secara aktif 

sambil memberikan 

tanggapan terhadap apa 

yang telah dibaca dan 

menjawab pertanyaan 

yang dibuatnya. 

                                                           
8
Fathul Mubin, “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 Mlanag” Skripsi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, (akses Online Google Cendekia 30 Oktober  2018 bentuk 

PDF), h. 15 
9
 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik  (Jakarta: 

Katalog  Dalam  Terbitan,  2007), h.150-151  
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Langkah 

4 Reflect 

a. Mensimulasikan/ 

menginformasikan materi yang ada 

pada bahan bacaan.  

a. Bukan hanya sekedar 

menghafal dan 

mengingat materi 

pelajaran tapi mencoba 

memecahkan masalah 

dari informasi yang 

diberikan oleh guru 

dengan pengetahuan 

yang telah diketahui 

melalui bahan bacaan.  

Langkah 

5 Recite 

a. Meminta siswa untuk membuat inti 

sari dari seluruh pembahasan yang 

telah dipelajari. 

b. Menanyakan dan 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan. 

c. Melihat catatan-

catatan/inti sari yang 

telah dibuat 

sebelumnya. 

d. Membuat inti sari dari 

seluruh bacaan.    

Langkah 

6 Review 

a. Menugaskan siswa membaca inti 

sari yang telah dibuatnya dari 

rincian ide pokok yang ada dalam 

benaknya. 

b. Meminta siswa untuk membaca 

kembali bahan bacaan, jika masih 

belum yakin dengan jawabannya.  

a. Membaca inti sari yang 

telah dibuatnya. 

b. Membaca kembali 

bahan bacaan siswa 

jika masih belum yakin 

akan jawaban yang 

telah dibuatnya.  

 

Dari pendapat diatas peneliti mengambil langkah-langkah pembelajaran 

Trianto bahwa tahap pelaksanaan metode pembelajaran PQ4R diawali (1) preview 

(peninjauan); tahap untuk menemukan ide-ide pokok yang dikembangkan dalam 

bahan bacaan dengan membaca selintas dan cepat, (2) question (merumuskan 

pertanyaan); tahap membuat pertanyaan-pertanyaan untuk dirinya sendiri, (3) read 

(membaca); tahap membaca secara detail dari bahan bacaan yang dipelajarinya, 

(4) reflect (melakukan refleksi); tahap memahami bahan bacaan yang telah 

diabaca, (5) recite (mengendapkan dan mengingat kembali); tahap seseorang 
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mengendapkan apa yang telah dipelajari, dan (6) review (membuat rangkuman); 

tahap merumuskan inti sari dari bahan yang telah diabacanya.         

4. Kelebihan Dan Kekurangan Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) 

Kelebihan Strategi Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, 

Recite, Review) adalah: 

a. Sangat tepat digunakan untuk pengajaran pengetahuan yang bersifar 

deklaratif berupa konsep-konsep definisi, kaidah-kaidah dan 

pengetahuan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Dapat membantu siswa yang daya ingatnya lemah untuk mengahafal 

konsep-konsep pelajaran. 

c. Mudah diterapkan pada semua jenjang pendidikan.   

d. Mampu membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan bertanya 

dan mengkomunikasikan pengetahuannya. 

e. Dapat menjangkau materi pelajaran dalam cakupan yang luas. 

Sedangkan kelemahan strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, 

Recite, Review)  adalah: 

a. Tidak tepat diterapkan pada pengajaran pengetahuan yang yang bersifat 

prosedural seperti pengetahuan keterampilan. 

b. Sangat sulit dilaksanakan jika sarana seperti buku siswa (paket) tidak 

tersedia disekolah. 

c. Tidak efektif dilaksanakan pada kelas dengan jumlah siswa yang terlalu 

besar, karena bimbingan guru tidak maksimal terutama dalam 

merumuskan pertanyaan.
10

   

  

B. Deskripsi Hasil Belajar 

1. Pengertian Hasil Belajar 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia oleh Kamisa, “hasil belajar atau 

yang disebut prestasi diartikan sebagai hasil karya yang dicapai, tinggi rendahnya 

                                                           
10

 Mashudi, dkk, Desain Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Kontruktivisme (Kajian 

Teori dan Praktis), (Bandung PT. Remaja Rosda Karya, 2013), h. 145-146 
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hasil seseorang itulah yang disebut prestasi”.
11

 Kunandar mengemukakan bahwa 

hasil belajar adalah kompetensi atau kemampuan tertentu baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik yang dicapai atau yang dikuasai peserta didik setelah 

mengikuti proses belajar mengajar.
12

  

Hamalik menyatakan bahwa: 

Hasil belajar tampak sebagai proses terjadinya perubahan tingkah laku 

pada diri peserta didik yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk 

perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Perubahan tersebut dapat 

diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya, misalnya dari tidak tahu, sikap kurang 

sopan menjadi sopan, dan sebagainya.
13

  

Pendapat Hamalik di atas lebih menekankan pada pencapaian/perubahan 

yang terjadi  pada peserta didik. Orang yang belajar harus terjadi peningkatan 

pada dirinya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran karena proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan 

informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan 

belajarnya. Selanjutnya dari informasi tersebut, guru dapat menyusun dan 

membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas 

maupun individu. Hasil belajar dibagi menjadi tiga macam yaitu keterampilan dan 
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kebiasaan, pengetahuan dan pengertian, sikap dan cita-cita yang masing-masing 

golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada kurikulum sekolah.
14

 

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah Kemampuan yang dimilki siswa setelah mengikuti proses 

pembelajaran. Kemampuan tersebut mencangkup kognitif, efektif dan 

psikomotorik, yang bisa dilihat kemampuan siswa melalui evaluasi yang ditujukan 

dengan angka atau nilai. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar kognitif yang mencakup tiga tingkatan yaitu pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2), dan penerapan (C3). 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil  Belajar Siswa 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah ia 

menerima pengalaman pembelajaran. Sejumlah pengalaman yang diperoleh 

peserta didik mencakup ranah kognitif, afektif dan psikomotor.
15

 Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar meliputi faktor dari dalam (Internal) dan faktor 

dari luar (Eksternal). 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang 

dapat mempengaruhi akademik anak seperti faktor psikologis. Adapun faktor 

psikologis yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor Intelegence dan 

faktor sifat. Pada umunya, prestasi belajar yang ditampilkan siswa berkaitan 
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dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Adapun hakikat Intelligence 

adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk 

mengadakan suatu penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan untuk 

menilai keadaan diri secara kritis dan objektif. 

Taraf Intellegence sangat mempengaruhi kemampuan akademik seorang 

siswa, dimana siswa yang memiliki taraf kecerdasan yang tinggi 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang 

lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf kecerdasan yang 

rendah akan mengalami prestasi belajar yang rendah. Namun, bukanlah 

sesuatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf kecerdasan yang 

rendah memiliki prestasi yang tinggi, begitupun sebaliknya.
16

 

Jadi, Taraf intellegence merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi akademik siswa. Siswa yang memiliki taraf kecerdasan 

tinggi akan mengalami prestasi belajar yang tinggi. Namun banyak juga siswa 

yang memiliki taraf kecerdasan rendah memiliki prestasi belajar tinggi.  

Faktor sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak secara tertentu 

terhadap hal-hal tertentu. Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya 

diri merupakan faktor yang menghambat siswa dalam menampilkan 

prestasi belajar siswa. Sikap siswa yang posistif terhadap pelajaran di 

sekolah merupakan langkah awal yang baik dalam proses pembelajaran di 

sekolah.
17

 

 Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor yang 

terdapat  dari dalam diri siswa yang dapat mempengaruhi prsetasi akademik yaitu 

faktor intellegence dan faktor sikap. kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Apabila siswa mempunyai taraf kecerdasan tinngi, maka 
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akan memiliki prestasi belajar yang tinggi dan apabila siswa memiliki sikap postif 

terhadap pembelajaran maka itu merupakan langkah awal untuk meraih sebuah 

prestasi belajar. 

b. Faktor Eksternal 

Selain faktor dari dalam diri siswa, ada beberapa hal lain dari luar diri 

siswa yang dapat mempengaruhi kemampuan hasil belajar siswa antara lain: 

1) Faktor Lingkungan Keluarga 

a) Faktor sosial ekonomi keluarga. Dengan sosial ekonomi yang 

memadai, seseorang lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas 

belajar yang lebih baik mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan 

sekolah. 

b) Pendidikan orang tua. Orang tua yang memiliki jenjang pendidikan 

tinggi lebih cenderung memperhatikan dan memahami pentingnya 

pendidikan bagi anak-anaknya, dibandingkan dengan orang tua 

yang tidak memiliki jenjang pendidikan yang tinggi.
18

 

2) Faktor Lingkungan Sekolah 

a) Sarana dan prasarana. Kelengkapan fasilitas sekolah seperti papan 

tulis, meja, kursi, buku pelajaran, perpustakaan, ruang lab, alat 

teknologi, sirkulasi udara, dan lingkungan sekitar dapat 

mempengaruhi hasil belajar mengajar.
19

 

b) Kompetensi guru dan siswa. Kualitas guru dan siswa sangat 

penting dalam meraih hasil belajar. Kelengkapan sarana dan 

prasarana tanpa disertai kinerja yang baik dari para penggunanya 

akan sia-sia belaka. Bila seseorang siswa merasa kebutuhanya 

untuk berprestasi dengan baik disekolah terpenuhi , misalnya 

dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang berkualitas 

maka siswa akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. 

Dengan demikian, siswa akan termotivasi untuk terus menerus 

meningkatkan kemampuan belajarnya.
20

 

c) Kurikulum dan metode mengajar. Metode pembelajaran yang lebih 

interaktif sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat dan peran 

ikut serta dalam kegiatan pembelajaran. Faktor yang paling penting 
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adalah faktor guru. Jika guru mengajar dengan metode 

pembelajaran yang aktif, bijaksana, tegas, memiliki disiplin tinggi 

dan mampu membuat siswa menjadi senang akan pelajaran, maka 

kemampuan akademik siswa akan cenderung tinggi, paling tidak 

siswa tersebut tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran.
21

 

 

Jadi berdasarkan uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa faktor dari 

luar diri siswa yang dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa adalah faktor 

lingkungan keluarga dan faktor lingkungan sekolah. Apabila kondisi sosial yang 

memadai dan kondisi pendidikan keluarga tinggi maka segala fasilitas belajar 

siswa akan terpenuhi dan proses pendidikan siswa akan selau di perhatikan oleh 

keluarga. Sehingga siswa cenderung mempunyai prestasi belajar yang meningkat. 

Faktor lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi prestasi akademik siswa 

diakarenakan fasilitas pembelajaran disekolah terpenuhi dengan baik, dan sekolah 

yang mempunyai guru yang kualitas dengan metode pembelajaran yang menarik. 

Sehingga siswa tertarik untuk belajar dan mengembangkan prestasi akademiknya. 

Sehingga faktor keluarga dan faktor lingkungan sekolah sangat mempengaruhi 

prestasi akademik siswa.  

3. Ruang Lingkup Hasil Belajar Peserta Didik 

Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika mampu 

menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-perubahan tersebut 

dapat ditunjukan diantaranya dari kemampuan berpikirnya, keterampilannya, atau 

sikapnya terhadap suatu obyek. Perubahan dari hasil belajar ini dalam Taxonomi 

Bloom dikelompokkan dalam tiga ranah (domain), yakni: domain kognitif 
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(kemampuan berpikir), domain afektif (sikap) dan domain psikomotorik 

(keterampilan). 

Adapun tingkatan ranah atau domain hasil belajar menurut Taxonomy 

Bloom yaitu: 

a. Ranah Kognitif terdiri dari 6 yaitu Knowledge (C1), Comprehension 

(C2), Applicaton (C3), Analysis (C4), Synthesis (C5) dan Evaluation 

(C6). 

b. Ranah Afektif terdiri dari 5 yaitu Receiving (A1), Responding (A2), 

Valuing (A3), Organization (A4), dan Characterizaton (A5). 

c. Ranah Psikomotorik terdiri dari 7 yaitu Perception (P1), Set (P2), 

Guided response (P3), Mechanism (P4), Complex overt response (P5), 

Adaption (P6) dan Origination (P7).
22

 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa ruang lingkup 

hasil belajar siswa itu terbagi menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Kemudian masing-masing setiap tingkatan dalam setiap ranah atau 

domain menuntut kemampuan atau kecakapan yang berbeda-beda dari setiap 

siswa untuk memberikan respon terhadapnya. Semakin tinggi tingkatan yang 

dituntut semakin tinggi pula tingkat kekomplekan jawaban atau respon yang 

dikehendaki. Untuk kepentingan ini, maka seorang guru harus memahami bahwa 

semakin rendah tingkatan yang diujikan, maka seharusnya semakin rendah pula 

bobot skor yang diberikan; demikian sebaliknya bahwa semakin tinggi tingkatan 

yang diujikan, maka seharusnya semakin tinggi pula bobot skor yang diberikan. 
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4. Pentingnya Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Suharismi guru maupun pendidik lainnya perlu mengadakan 

penilaian terhadap hasil belajar siswa karena dalam dunia pendidikan, khususnya 

dunia persekolahan penilaian hasil belajar mempunyai makna yang penting, baik 

bagi siswa, guru maupun sekolah.  Adapun makna penilaian bagi ketiga pihak 

tersebut adalah: 

a. Makna bagi siswa  

Dengan diadakannya penilaian hasil belajar, maka siswa dapat mengetahui 

sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang disajikan oleh guru. Hasil 

yang diperoleh siswa dari penilaian hasil belajar ini ada dua kemungkinan: 

1) Memuaskan, jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan dan 

hasil itu menyenangkan tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi 

pada kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan mempunyai 

motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat, agar lain kali 

mendapat hasil yang lebih memuaskan. 

2) Tidak Memuaskan, jika siswa tidak puas dengan hasil yang 

diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang 

lagi. Maka ia selalu belajar giat. Namun demikian, dapat juga 

sebaliknya. 

b. Makna Bagi Guru 

1) Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat 

mengetahui siswa-siswi mana yang sudah berhak melanjutkan 

pelajarannya karena sudah berhasil mencapai KBM kompetensi 
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yang diharapkan, maupun mengetahui siswa-siswa yang belum 

berhasil mencapai KBM kompetensi yang diharapkan. Dengan 

petunjuk ini guru dapat memusatkan perhatiannya kepada siswa-

siswa yang belum berhasil mencapai KBM kompetensi yang 

diharapkan.
23

 

2) Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat 

mengetahui apakah pengalaman belajar (materi pelajaran) yang 

disajikan sudah tepat bagi siswa sehingga untuk kegiatan 

pembelajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan 

perubahan. 

3) Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat 

mengetahui apakah strategi pembelajaran yang digunakan sudah 

tepat atau belum. Jika sebagin besar dari siswa memperoleh hasil 

penilaian yang kurang baik maupun jelek pada penilaian yang 

diadakan, mungkin hal itu disebabkan oleh strategi atau metode 

pembelajaran yang kurang tepat. Apabila demikian halnya, maka 

guru harus intropeksi diri dan mencoba mencari strategi lain 

dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

c. Makna Bagi Sekolah 

1) Apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui 

bagaimana hasil belajar siswa-siswanya, maka akan diketahui 

pula apakah kondisi belajar maupun kultur akademik yang 
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diciptakan, oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. 

Hasil belajar siswa merupakan cermin kualitas suatu sekolah. 

2) Informasi suatu hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun 

dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah untuk mengetahui 

apakah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar 

pendidikan sebagaimana dituntut Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) atau belum. Pemenuhan berbagai standar akan terlihat dari 

bagusnya hasil penilaian belajar siswa. 

3) Informasi hasil penilaian yang diperoleh dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan bagi sekolah untuk menyusun berbagai program 

pendidikan di sekolah untuk masa-masa yang akan datang.
24

 

C. Deskripsi Pembalajaran Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Syaiful Sagala menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan komunikasi 

dua arah, mengajar di lakukan oleh pihak guru sedangkan belajar di 

lakukan oleh pihak peserta didik. Konsep pembelajaran oleh Degeng di 

definsikan sebagai suatu proses dalam lingkungan seseorang yang secara 

sengaja di kelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah lakuh 

tertentu dalam kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi 

tertentu. Untuk mencapai kondisi tersebut di butuhkan strategi 

pembelajaran. 
25

   

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, bertakwa, dan berakhlak 

mulia, dalam mengamalkan ajaran Islam dan suber utamanya kitab suci Al Qur’an 
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dan Al Hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

pengalaman.
26

 

Pendidikan agama Islam merupakan usaha untuk merealisasikan fungsi 

ajaran agama dalam kehidupan manusia dan sosial. Islam memformulasikan hal 

tersebut dalam konsep amar maruf nahi mungkar sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 104: 

       

Terjemahnya: 

 “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.
27

 

Mata pelajaran pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya terliput 

dalam lingkup Al Qur’an dan Al Hadist, keimanan, akhlak, fiqh/ibadah, dan 

sejarah, sekaligus mengambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah SWT, diri sendiri,sesama manusia, makhluk lainnya 

maupun lingkungannya (Hablun minallah wa hablun minannas). 

 Jadi, pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang di lakukan 

pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 
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mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan 

yang telah di rencanakan untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan.   

2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/Madrasah bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan 

pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta didik tentang agama Islam 

sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 

ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Kurikulum PAI).  

Tujuan Pendidikan Islam di atas merupakan turunan dari tujuan pendidikan 

nasional, suatu rumusan dalam UUSPN (UU No.20 tahun 2003), berbunyi:  

“Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi arga negara yang demokrati erta bertanggung jawab”.  

Hidayatul haq mencatat beberapa rumusan tujuan pendidikan agama Islam 

dari para pakar, di antaranya Abdul Fattah Jalal, Umar At-Taomy asy-

Syaibani, dan Athiyah al-Abrasy. Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum 

pendidikan Islam adalah terwujudnmya manusia sebagai hamba Allah. 

Artinya pendidikan harus dapat membentuk manusia menjadi pribadi yang 

menghambakan diri kepada Allah. 

Umar at-Taomy membagi tujuan akhir pendidikan menajdi tiga, yaitu 1) 

tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa 

pengetahuan, tingkah laku dan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki 

untuk hidup di dunia dan di akhirat; 2) tujuan yang berkaitan dengan 

masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah laku individu dan 

masyarakat, dan perubahan kehidupan masyarakat; 3) tujuan profesional 

yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai 

seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan masyarakat. Sementara Al 

Abrasyi mengusulkan empat tujuan akhir pendidikan Islam, antara lain 1) 

pembinaan akhlak. 2) menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan 
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akhirat. 3) penguasaan ilmu. 4) penguasaan keterampilan bekerja dalam 

masyarakat.
28

                   

Jadi, dapat dikatakan bahwa mengabdi kepada Allah adalah tujuan yang 

paling utama bagi pendidikan Agama Islam. Sebab tujuan inilah yang menentukan 

apakah seseorang akan hidup bahagia atau sebaliknya sengsara di akhirat nanti. 

Tentu saja “ibadah” disini harus dimaknai ulang bukan sebatas ibadah-ibadah 

mahdah saja, melainkan segala sesuatu yang di sandarkan kepada Allah. 
29

 

D. Penelitian Yang Relevan 

1. Fiqri Zainul Ahmad. PGSD FIP Universitas Negeri Surabaya, 2013, 

dengan judul penelitian “Penerapan Strategi PQ4R Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Membaca Pemahaman Pada Siswa Sekolah Dasar”. Dimana 

hasil penelitiannya mengatakan bahwa penelitian dengan menerapkan  

startegi  PQ4R  dapat  meningkatkan  hasil membaca  pemahaman  siswa  

kelas  V  C  SDN  Kebraon II/437  Surabaya.  Hasil  pengamatan  pada  

siklus  I  dan siklus II menunjukkan bahwa aktivitas guru memperoleh 

persentase keterlaksanaan sebanyak 100 %. Perolehan ini dikategorikan  

istimewa  atau  maksimal.  Tingkat ketercapaian  aktivitas  guru  pada  

siklus  I  memperoleh nilai  total  76,04  dan  dikategorikan  baik  (B).  

Sementara itu,  tingkat  ketercapaian  aktivitas  guru  pada  siklus  II 

memperoleh nilai total 83,36 dan dikategorikan amat baik (A).
30
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2. Fathul Mubin. NIM (A 510080078), Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013, dengan judul skripsi “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 Malang”. 

Dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa motivasi belajar siswa dari 

setiap siklus meningkat dari setiap siklus dengan kriteria 75%. Pada pra 

siklus siswa yang memiliki motivasi tinggi ada 7 siswa dengan presentase 

16,28%, sedangkan motivasi ada 20 siswa dengan presentase 46,51%, 

sedangkan motivasi yang rendah ada 16 siswa dengan presentae 37,21 %. 

Pada siklus I siswa yang memiliki motivasi tinggi ada 16 siswa dengan 

presentase 37,20 %, sedangkan yang memiliki motivasi sedang ada 24 

siswa (55,81 %), motivasi rendah ada 4 siswa (9,30 %). Pada siklus II 

siswa yang memiliki motivasi tinggi sudah mencapai kriteria yaitu 33 

siswa sedangkan presentasenya 76,74 %, yang memiliki motivasi sedang 

ada 10 siswa dengan presentase 23,26 %, pada silkus II sudah tidak di 

temukan lagi siswa yang motivasinya rendah.
31

     

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada 

penggunaan Strategi PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, Ricite, Review). 

Adapun perbedaannya adalah pada penelitian pertama fokus pada peningkatan 
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keterampilan membaca pemahaman siswa. Sedangkan penelitian kedua fokus 

pada peningkatan motivasi belajar siswa.  

E. Kerangka Fikir 

Pembelajaran Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata 

pelajaran yang kurang diminati siswa. Faktor ini disebabkan karena guru yang 

masih monoton dalam menggunakan strategi pembelajaran. 

Salah satu cara agar siswa mampu belajar dan memahami materi yang 

diajarkan oleh guru adalah dengan menerapkan strategi PQ4R (Preview, Questiun, 

Read, Reflect, Ricite, Review) agar hail belajar yang diperoleh siswa meningkat. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.1: Kerangka Pikir  
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