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ABSTRAK 

Penelitian ini berdasarkan permasalahan: (a) Apakah Pembelajaran PQ4R 

berpengaruh terhadap hasil belajar Pengolahan Hasil Pertanian? (b) Seberapa 

tinggi tingkat penguasaan materi pelajaran Pengolahan Hasil Pertanian dengan 

diterapkannya metode Pembelajaran PQ4R?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

(a) Untuk mengungkap pengaruh Pembelajaran PQ4R terhadap hasil belajar 

Pengolahan Hasil Pertanian . (b) Ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman 

dan penguasaan mata pelajaran Pengolahan Hasil Pertanian setelah 

diterapkannya Pembelajaran PQ4R. Penelitian ini menggunakan penelitian 

tindakan (action research) sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari 

empat tahap yaitu: rancangan, kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. 

Sasaran penelitian ini adalah siswa Kelas X Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi 

kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I 

(63,2%,), siklus II (77,4%), siklus III (89,5%). Simpulan dari penelitian ini adalah 

metode PQ4R dapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Siswa Kelas X 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian, serta model pembelajaran ini dapat 

digunakan sebagai salah satu alternative Pengolahan Hasil Pertanian. 

 

Kata Kunci: Pengolahan Hasil Pertanian, Prestasi Belajar, PQ4R  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu faktor yang mungkin sebagai penyebab rendahnya hasil belajar 

siswa adalah bahwa perencanaan dan penerapan pembelajaran yang dilakukan oleh 

para guru Pengolahan Hasil Pertanian masih dominan dengan metode transfer 

informasi. Kondisi pembelajaran seperti ini akan menimbulkan kebosanan bagi 

siswa, siswa tidak dapat melihat hubungan antar materi pelajaran yang telah 

dipelajari dengan materi berikutnya. Ini diperparah dengan sikap guru yang tidak 

pernah mengingatkan kembali siswa tentang materi sebelumnya dan terus 

melanjutkan tanpa memperhatikan apakah siswa pada umumnya telah memahami 
materi yang diberikan sehingga pelajaran Pengolahan Hasil Pertanian tidak 

menarik, tidak disenangi, dan dengan sendirinya pelajaran Pengolahan Hasil 

Pertanian akan terasa sulit. Dengan demikian sebagai konsekuensinya hasil belajar 
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yang di capai siswa belum sesuai dengan harapan. Ausubel menyatakan bahwa 

faktor tunggal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar adalah apa yang 

telah diketahui siswa berupa materi pelajaran yang telah dipelajarinya. Apa yang 

telah dipelajari siswa dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai titik tolak dalam 

mengkomunikasikan informasi atau ide baru dalam kegiatan pembelajaran.  

Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat melihat keterkaitan antara materi yang 

sudah diberikan dengan materi baru. Namun sering terjadi siswa tidak mampu 

melakukannya. Dalam hal inilah diperlukan adanya alat yang dapat menjembatani 

informasi atau ide baru dengan materi pelajaran yang telah diterima oleh siswa. 

Alat penghubung yang dimaksud oleh Ausubel dalam teori belajar bermaknanya 

adalah PQ4R. 

PQ4R dapat dikatakan sebagai pengatur awal dalam kemajuan belajar yaitu 

abstraksi dari bahan yang akan dipelajari. PQ4R sangat besar pengaruhnya bagi 

peserta didik dalam proses pembelajaran karena bahan yang dirancang dengan 

baik akan menarik perhatian siswa dan akan menghubungkan bahan yang baru 

dengan apa yang telah diketahui sebelumnya serta tersimpan dalam struktur 

kognitifnya. Struktur kognitif ini akan menentukan kejelasan arti-arti yang timbul 

pada saat pengetahuan baru masuk, termasuk proses interaksinya, sehingga 

terjadilah proses belajar bermakna. 

Belajar bermakna disini merupakan proses mengaitkan informasi baru pada 

konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Salah satu 

cara untuk menjelaskan materi pelajaran kepada siswa agar dapat menghubungkan 

atau mengkaitkan antar konsep, sehingga terjadi kegiatan belajar bermakna adalah 

dengan menggunakan peta konsep.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akhirnya mengambil judul” 

Implementasi Strategi Pembelajaran PQ4R Guna Meningkatkan Meningkatkan 

Prestasi Belajar Pengolahan Hasil Pertanian Materi Melakukan Teknik Konversi 

Bahan Pada Siswa Kelas X SMK Negeri 3 Penajam Paser UtaraTahun Pelajaran 

2014/2015” 

 

Rumusan Masalah 

Merujuk pada uraian latar belakang di atas, dapat dikaji ada beberapa 

permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Pembelajaran PQ4R berpengaruh terhadap hasil belajar Pengolahan 

Hasil Pertanian Kelas X tahun pelajaran 2014/2015? 

2. Seberapa tinggi tingkat penguasaan materi pelajaran Pengolahan Hasil 

Pertanian dengan diterapkannya PQ4R pada siswa Sekolah 3 Penajam Paser 

UtaraTahun Pelajaran 2014/2015? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasar atas rumusan masalah di atas, maka tujuan dilaksanakan penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mengungkap pengaruh PQ4R terhadap kreatifitas siswa dalam pelajaran 
Pengolahan Hasil Pertanian pada materi SMK Negeri 3 Penajam Paser 

UtaraTahun Pelajaran 2014/2015. 
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2. Ingin mengetahui seberapa jauh kreatifitas siswa dalam mata pelajaran 

Pengolahan Hasil Pertanian pada materi setelah diterapkannya PQ4R pada 

siswa SMK Negeri 3 Penajam Paser UtaraTahun Pelajaran 2014/2015. 

 

Manfaat Penelitian 

1. Hasil dan temuan penelitian ini dapat memberikan informasi tentang 

Konstruktifistik dalam pembelajaran Pengolahan Hasil Pertanian oleh guru 

Kelas X tahun pelajaran 2014/2015. 

2. Sekolah sebagai penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

siswa khususnya pada mata pelajaran Pengolahan Hasil Pertanian. 

3. Guru, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran 

yang dapat memberikan manfaat bagi siswa. 

4. Siswa, dapat meningkatkan motiviasi belajar dan melatih sikap sosial untuk 

saling peduli terhadap keberhasilan siswa lain dalam mencapai tujuan belajar. 

5. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peranan guru 

Pengolahan Hasil Pertanian dalam meningkatkan pemahaman siswa belajar 

Pengolahan Hasil Pertanian. 

6. Sumbangan pemikiran bagi guru Pengolahan Hasil Pertanian dalam mengajar 

dan meningkatkan pemahaman siswa belajar Pengolahan Hasil Pertanian. 

 

KAJIAN TEORI 

Prestasi Belajar 

Menurut Purwanto (2003:155), “prestasi belajar merupakan masalah yang 

bersifat perennial (abadi) dalam sejarah manusia karena rentang kehidupannya, 

manusia selalu mengejar prestasi sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-

masing”.  

Purwanto (2003:155) juga menjelaskan fungsi prestasi belajar yaitu: 1. 

Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan anak didik. 

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa menunjukkan sejauh mana siswa mampu 

memahami dan menguasai bahan ajar atau materi yang telah disampaikan oleh 

guru. Dengan melihat prestasi belajar tersebut maka dapat segera dievaluasi hal-

hal yang menyebabkan siswa kurang memahami atau menguasai bahan ajar atau 

materi pelajaran. 2. Prestasi belajar sebagai lembaga kepuasan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebutkan hal ini sebagai tendensi keingintahuan 

dan merupakan kebutuhan umum manusia, termasuk didalamnya adalah seorang 

siswa yang ingin mencapai kepuasan dengan cara memperoleh prestasi belajar 

yang baik. 3. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan. 

Asumsinya bahwa prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi siswa dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berperan sebagai bahan 

evaluasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. 4. Prestasi belajar sebagai 

indikator intern dan ekstern Sebagai indikator intern artinya prestasi belajar yang 

telah diraih daopat digunakan sebagai tolak ukur tingkat produktifitas suatu 

institusi pendidikan. Sedangkan sebagai indikator ekstern artinya tinggi rendahnya 
prestasi belajar dapat dijadikan indikator kesuksesan siswa dalam masyarakat. 

Prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Guru dan 

orangtua merupakan pendidik disekolah maupun dirumah harus dapat mengetahui 
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dan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi siswa. Adapun menurut 

Syah (2006:144) bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh setidaknya tiga 

faktor yakni: 1. Faktor Internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar, faktor intern terdiri dari: a. Faktor jasmaniah yang meliputi 

kesehatan dan cacat tubuh b. Faktor psikologis yang meliputi tingkat intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan c. Faktor kelelahan 2. 

Faktor Eksternal Yaitu faktor dari luar individu. Faktor ekstern terdiri dari: a. 

Faktor keluarga yaitu cara orang tua mendidik relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar 

belakang kebudayaan b. Faktor dari lingkungan sekolah yaitu metode mengajar 

guru, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar belajar diatas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar dan tugas rumah c. Faktor masyarakat yaitu kegiatan siswa 

dalam masyarakat, teman terpaut, dan bentuk kehidupan masyarakat 3. Faktor 

Pendekatan Belajar (approach to learning) yakni jenis upaya belajar siswa yang 

meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran materi-materi pembelajaran. Dari pendapat diatas dijelaskan bahwa 

faktor yang mempengaruhi siswa berasal dari dalam siswa itu sendiri dan dapat 

berasal dari luar siswa. Sehubungan dengan hal tersebut guru dan orang tua harus 

dapat memahami dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa agar 

prestasi belajar yang mereka peroleh dapat optimal. Guru dan orang tua tidak 

boleh beranggapan bahwa prestasi kurang baik diakibatkan karena siswa bodoh, 

sebagai pendidik dirumah maupun sekolah guru dan orang tua harus mengerti 

bahwa kemampuan setiap siswa dan lingkungan kehidupan mereka tidaklah sama. 

 

Strategi Pembelajaran PQ4R  

Dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dengan 

membaca. Membaca tidaklah berarti jika kita hanya membaca saja tanpa dapat 

memahami apa yang ditulis oleh pengarang. Untuk itu perlu sekali mengetahui 

teknik membaca yang efisien dalam arti membaca dengan cepat tetapi dapat 

menyerap semua isi yang kita baca dengan maksimal. Ada beberapa strategi 

membaca diantaranya : SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, and Review) yang 

telah dikembangkan oleh Francis P. Robinson di Universitas Negeri Ohio Amerika 

Serikat. Sedangkan Miller menggunakan strategi PQ5R (satu tambahan 

R=Repeat). Walter Pauk juga mengembangkan OK4R (Overview, Key Idens, 

Read, Recall (Recite), Reflect and Review).Sedangkan Thomas F. Staton 

mengusulkan strategi PQRST (Preview, Question, Read, State and Test). 

Dari berbagai macam strategi tersebut, sebenarnya semua memiliki inti yang 

hampir sama namun perbedaanya hanya terletak pada penggunaan istilah agar 

memudahkan untuk mengingatnya. Tujuan dari penggunaan strategi tersebut 

adalah agar kegiatan membaca dilaksanakan sesingkat mungkin tetapi 

menghasilkan daya serap yang tinggi.  

Menurut Nur, Salah satu strategi yang paling di kenal untuk membantu siswa 
memahami dan mengingat materi yang mereka baca adalah strategi belajar PQ4R 

yang didasarkan pada versi sebelumnya yang di kenal dengan istilah SQ3R yang 

dikembangkan F. P. Robinson (1963). 
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Menurut Nur, Strategi PQ4R telah terbukti efektif dalam membantu siswa 

mengingat informasi dari buku yang dibacanya.”Dari pendapat diatas dapat 

dikatakan bahwa strategi PQ4R adalah strategi belajar yang efektif dalam 

membantu siswa memahami dan mengingat materi yang dibacanya. PQ4R pada 

prinsipnya merupakan singkatan langkah-langkah mempelajari teks yang meliputi: 

Preview (Membaca selintas dengan cepat). Menurut Nur, langkah pertama 

adalah membaca selintas dengan cepat sebelum membaca isi buku secara 

keseluruhan. Hal tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran atau garis besar 

dari buku yang akan di baca. Pembaca hendaknya menitikberatkan pada judul, sub 

judul, topik-topik utama dan rangkuman serta mengidentifikasi materi apa yang 

akan dipelajarinya. Thabrany berpendapat bahwa perlunya suatu proses cepat 

sebelum membaca secara rinci isi sebuah buku. Ia juga berpendapat bahwa di 

dalam mencari ide pokok yang di bahas si pengarang, bisa dilakukan dengan 

membaca kesimpulan atau ringkasan yang diberikan. Dari kedua pendapat tersebut 

di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahap preview, siswa membaca selintas 

materi dengan cepat yang memperhatikan judul, sub judul, topik-topik utama serta 

rangkuman sebelum membaca materi secara keseluruhan.  

Question (Pertanyaan). Menurut Nur, langkah kedua adalah mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi materi atau buku yang akan 

dibaca dengan harapan akan menemukan jawaban didalam bacaan tersebut. 

Pertanyaan yang dibuat dapat di awali dengan kata “what = apa”, “who = siapa”, 

”why = mengapa”, ”where = dimana”, ”when =kapan”, ”how = bagaimana” 

(5W1H). Dari uraian tersebut di atas, maka pada tahap question ini siswa 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi buku dan dapat 

menggunakan kata-kata apa, siapa, mengapa, dimana, kapan, dan bagaimana 

(5W1H). Banyak sedikitnya pertanyaan yang dibuat bergantung pada panjang 

pendeknya teks materi dan kemampuan siswa dalam memahami materi.  

Read (Membaca). Menurut Nur, langkah ketiga adalah membaca materi 

tersebut dengan memberikan perhatian pada ide-ide utama serta mencari jawaban 

atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada langkah kedua. Pada langkah ini, 

pembaca tidak diperbolehkan membuat catatan panjang. Dari pendapat di atas 

maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pada tahap Read ini siswa membaca 

materi dengan tujuan mencari jawaban atas pertanyaan yang dibuat pada tahap 

Question. Selain itu siswa juga dianjurkan untuk mencatat sendiri jika terdapat 

kekurangjelasan atau pertanyaan dengan  apa yang di ketahui.  

Reflect (Refleksi). Tahap Reflect ini berhubungan dengan tahap Read, yang 

mana pada tahap reflect ini siswa mengakaitkan materi yang dibacanya dengan 

pengetahuan yang diketahui sebelumnya serta memecahkan kontradiksi dalam 

materi tersebut.  

Recite (Tanya Jawab). Menurut Nur, langkah kelima adalah pembaca 

diminta mengingat kembali informasi yang telah dipelajari dengan menyatakan 

dengan nyaring dan menanyakan jawaban-jawaban pertanyaannya. Pembaca dapat 

intisari catatan-catatan yang telah sebelumnya. Dari uraian pendapat diatas maka 
dapat disimpulkan bahwa tahap Recite ini siswa mengadakan tanya jawab sendiri 

dengan menyatakannya secara nyaring dengan menggunakan kata-katanya sendiri.  
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Review (Mengulang). Menurut Nur, langkah terakhir ini adalah mengulang 

kembali secara aktif seluruh bacaan, dan menanyakan pada diri sendiri ketepatan 

jawaban yang telah di buat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. 

Dianjurkan untuk mengulang materi jika tidak yakin dengan jawaban yang di buat. 

Berdasarkan langkah-langkah strategi membaca PQ4R diatas dapat 

disimpulkan bahwa strategi ini adalah suatu strategi belajar yang dapat membantu 

siswa memahami materi pelajaran yang dibawanya secara tuntas. Selain itu PQ4R 

akan membantu siswa untuk lebih berkonsentrasi dan mengingat lebih lama 

terhadap materi yang diajarkan. Oleh sebab itu, guru disarankan untuk menerapkan 

strategi belajar PQ4R kepada siswa guna tercapainya hasil belajar maksimal yang 

mana siswa dapat dikatakan belajar tuntas.  

 

Teknik Konversi Bahan 
Menerapkan teknik konversi bahan dalam pengolahan merupakan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung dalam 

bidang pengolahan, terutama pengolahan pangan. Ruang lingkup isi modul terdiri 

dari: menerapkan proses pengecilan ukuran, pencampuran, emulsifikasi, dan 

ekstraksi. 

Keempat kompetensi dasar tersebut diperlukan apabila akan melakukan 

proses pengolahan. Pengecilan ukuran bahan padat maupun cair merupakan proses 

awal dalam suatu kegiatan pengolahan pangan. Pencampuran dilakukan pada 

setiap pengolahan saat membuat adonan ataupun pada proses akhir, dalam bentuk 

pencampuran kering, semi basah maupun basah. Emulsifikasi biasa digunakan 

untuk membuat emulsi suatu campuran atau adonan, selama proses maupun 

sebagai hasil akhir. Ekstraksi banyak digunakan dalam membuat minuman seperti 

sari buah atau susu kedele, dan saat memisahkan bagian padatan dengan cairan. 

Semua kompetensi dasar tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi akan selalu 

berkaitan dengan dasar proses lainnya seperti pemakaian suhu tinggi, suhu rendah, 

pengawetan, pengemasan dan berbagai kompetensi dasar lainnya, bahkan keempat 

kompetensi dasar yang dibahas dalam modul inipun dapat terkait satu dengan yang 

lainnya, sebagai contoh: saat dilakukan proses pencampuran, dapat diawali dengan 

proses pengecilan ukuran, demikian pula dengan proses emulsifikasi dan ekstraksi, 

biasanya dilakukan proses pengecilan ukuran terlebih dahulu.  

Teknik konversi bahan merupakan beberapa dasar proses yang sering 

digunakan dalam pengolahan pangan. Bahan yang diolah diubah bentuknya 

melalui proses pengecilan ukuran, pencampuran, emulsifikasi, dan ekstraksi. 

Amati gambar di bawah ini, teknik konversi bahan apa yang terdapat dalan produk 

tersebut! 
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METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. 

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas X Teknologi Pengolahan Hasil 

Pertanian SMK Negeri 3 Penajam Paser UtaraTahun Pelajaran 2016/2017. Waktu 

penelitian adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat penelitian ini 

dilangsungkan. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 

2017, semester Ganjil. Tempat penelitian adalah tempat yang digunakan dalam 

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini 

bertempat di SMK Negeri 3 Penajam Paser UtaraTahun Pelajaran 2016/2017. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah tes buatan guru yang 

fungsinya adalah: (1) untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai 

bahan pelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu, (2) untuk menentukan 

apakah suatu tujuan telah tercapai, dan (3) untuk memperoleh suatu nilai 

(Arikunto, Suharsimi, 2002:149). Sedangkan tujuan dari tes adalah untuk 

mengetahui ketuntasan belajar siswa secara individual maupun secara klasikal. Di 

samping itu untuk mengetahui letak kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa 

sehingga dapat dilihat dimana kelemahannya, khususnya pada bagian mana TPK 
yang belum tercapai. Untuk memperkuat data yang dikumpulkan maka juga 

digunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh teman sejawat 
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untuk mengetahui dan merekam aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

 

Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat 

menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka 

digunakan analisis data kuantitatif dan pada metode observasi digunakan data 

kualitatif. Cara penghitungan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa dalam 

proses belajar mengajar diawali dengan merekapitulasi hasil tes. Selanjutnya 

menghitung jumlah skor yang tercapai dan prosentasenya untuk masing-masing 

siswa dengan menggunakan rumus ketuntasan belajar seperti yang terdapat dalam 

buku petunjuk teknis penilaian yaitu siswa dikatakan tuntas secara individual jika 

mendapatkan nilai minimal 65, dikatakan tuntas belajar secara klasikal jika jumlah 

siswa yang tuntas secara individu mencapai 85% yang telah mencapai daya serap 

lebih dari sama dengan 65%. Terakhir dengan menganalisa hasil observasi yang 

dilakukan oleh guru sendiri selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Siklus I 

Pada siklus ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengelolaan PQ4R, dan 

lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

untuk siklus I dilaksanakan pada tanggal Agustus Tahun 2014 di Kelas X 

Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian jumlah siswa 19 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai pengajar. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses 

belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 

Adapun data hasil penelitian pada siklus I adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

77,5 

12 

63,2 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 

dengan PQ4R diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 77,5 dan 

ketuntasan belajar mencapai 63,2% atau ada 12 siswa dari 19 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal 

siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai  65 hanya 
sebesar 63,2% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki yaitu 
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sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan belum 

mengerti apa yang dimaksudkan dan digunakan guru dengan menerapkan 

pembelajaran dengan PQ4R . 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada siklus I ini masih terdapat 

kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. 

Seperti guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam 

menyampaikan tujuan pembelajaran. Dimana siswa diajak untuk terlibat langsung 

dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan. Guru perlu mendistribusikan waktu 

secara baik dengan menambahkan informasi-informasi yang dirasa perlu dan 

memberi catatan. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi 

siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. 

 

Siklus II 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif 2 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 

tanggal 11 September 2014 di Kelas X Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 

dengan jumlah siswa 19 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. 

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan 

memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga kesalahan atau kekurangan pada 

siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 

hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Tes Formatif Siswa Pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

77 

15 

72,4% 

 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

 

Dari tabel di atas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 77 

dan ketuntasan belajar mencapai 72,4 % atau ada 15 siswa dari 19 siswa sudah 

tuntas belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar 

secara klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. 

Adanya peningkatan kemampuan berbicara siswa ini karena setelah guru 

menginformasikan bahwa setiap akhir pelajaran akan selalu diadakan tes sehingga 

pada pertemuan berikutnya siswa lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu siswa 

juga sudah mulai mengerti apa yang dimaksudkan dan diinginkan guru dengan 

menerapkan pembelajaran dengan PQ4R . 
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Siklus III 

Pada siklus ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan 

pada tanggal 18 Oktober 2014 di Kelas X Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian 

dengan jumlah siswa 19 siswa. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pengajar. 

Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pelajaran dengan 

memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan atau kekurangan pada 

siklus II tidak terulang lagi pada siklus III. Pengamatan (observasi) dilaksanakan 

bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. 

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan 

tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar 

yang telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III. Adapun 

data hasil penelitian pada siklus III adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3. Hasil Formatif Siswa Pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

77,4 

17 

89,5% 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2017) 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 77,4 

dan dari 19 siswa telah tuntas sebanyak 17 siswa dan 2 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 89,5% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan kemampuan berbicara 

pada siklus III ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam 

menerapkan pembelajaran dengan PQ4R sehingga siswa menjadi lebih terbiasa 

dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami 

materi yang telah diberikan. 

Pada siklus III guru telah menerapkan pembelajaran dengan PQ4R dengan 

baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta kemampuan berbicara siswa pelaksanaan 

proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi 

terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah 

memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada 

pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya penerapan model pengajaran 

PQ4R dapat meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

Pembahasan 

 Melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

PQ4R memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru (ketuntasan belajar meningkat dari siklus I, II, dan III) yaitu 
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masing-masing 73%, 81%, dan 92%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal telah tercapai. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses belajar 

mengajar dengan menerapkan model pengajaran PQ4R dalam setiap siklus 

mengalami peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa 

yaitu dapat ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pad setiap 

siklus yang terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Pengolahan Hasil Pertanian dengan model pengajaran PQ4R yang 

paling dominan adalah, mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru, dan 

diskusi antar siswa/antara siswa dengan guru. Jadi dapat dikatakan bahwa aktivitas 

siswa dapat dikategorikan aktif. 

Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah kegiatan belajar mengajar dengan menerapkan pengajaran 

konstekstual model pengajaran berbasis masalah dengan baik. Hal ini terlihat dari 

aktivitas guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati 

siswa dalam menemukan konsep, menjelaskan materi yang sulit, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan selama tiga siklus, hasil 

seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Model pengajaran PQ4R dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

Pengolahan Hasil Pertanian materi Melakukan teknik Konversi Bahan. Model 

pengajaran PQ4R dapat menjadikan siswa merasa dirinya mendapat perhatian 

dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, gagasan, ide dan pertanyaan. 

Siswa dapat bekerja secara mandiri maupun kelompok, serta mampu 

mempertanggungjawabkan segala tugas individu maupun kelompok. 

2. Pembelajaran dengan PQ4R memiliki dampak positif dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar 

siswa dalam setiap siklus, yaitu siklus I (63,2%,), siklus II (72,4%), siklus III 

(89,5%).  

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian lebih efektif dan lebih 

memberikan hasil yang optimal bagi siswa, maka disampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Untuk melaksanakan model pengajaran PQ4R memerlukan persiapan yang 

cukup matang, sehingga guru harus mampu menentukan atau memilih topik 

yang benar-benar bisa diterapkan dengan pembelajaran dengan PQ4R dalam 

proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang optimal. 
2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran, walau dalam taraf 
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yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan pengetahuan baru, 

memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa berhasil atau mampu 

memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

3. Perlu adanya penelitian yang lebih lanjut, karena hasil penelitian ini hanya 

dilakukan di kelas X Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian tahun pelajaran 

2016/2017 

4. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar 

diperoleh hasil yang lebih baik. 
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