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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Teori  

2.1.1 Hakekat Ilmu Pengetahuan Sosial 

2.1.1.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji 

seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu 

sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, 

Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan 

untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung 

jawab, serta warga dunia yang cinta damai. 

Di masa yang akan datang peserta didik akan menghadapi tantangan berat 

karena kehidupan masyarakat global selalu mengalami perubahan setiap saat. 

Perubahan merupakan hal yang pasti dalam kehidupan. Mata pelajaran IPS 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran IPS disusun secara sistematis, 

komprehensif, dan terpadu dalam proses pembelajaran menuju kedewasaan dan 

keberhasilan dalam kehidupan di masyarakat. 

Definisi IPS menurut Banks (dalam Sapriya, 2011: 10) adalah sebagai 

berikut: the sosial studies is that part of the elementary and high school 

curriculum which has the primary responsibility for helping students to develop 

the knowledge, skills, attitides, and values needed to participate in the civic life of 

their local communities, the nation, and the world.  

Definisi di atas mengandung arti bahwa studi sosial adalah bagian dari 

kurikulum sekolah dasar dan menengah yang memiliki tanggung jawab utama 

untuk membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, 

dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat 

lokal mereka, bangsa, dan dunia 
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Definisi IPS yang bisa dikatakan mencakup lebih luas adalah menurut 

National Council for Social Studies (NCSS) (dalam Sapriya, 2011: 10) sebagai 

berikut: 

Social studies is the integrated study of the science and humanities to 

promote civic competence. Whitin the school program, socisl studies 

provides coordinated, systematic study drawing upon such disciplines as 

anthropology, archaeology, economics, geography, history, law, 

philosophy, political science, psychology, religion, and sociology, as well 

as appropriate content from the humanities, mathematics, and natural 

sciences. The primary purpose of social studies is to help young people 

develop the ability to make informed and reasoned decisions for the public 

good as citizen of a culturally diverse, democratic society in an 

interdependent world. 

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa IPS merupakan perpaduan 

dari ilmu pengetahuan dan humaniora untuk mempromosikan kompetensi 

kewarganegaraan. Dengan program sekolah, IPS menyediakan koordinasi, 

gambaran studi sistematis pada disiplin ilmu seperti antropologi, ekonomi, 

geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu politik, psikologi, agama, dan sosiologi, 

serta konten yang sesuai dari humaniora, matematika, dan ilmu alam. Tujuan 

utama dari penelitian sosial adalah untuk membantu generasi muda 

mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan informasi dan beralasan 

untuk kepentingan publik sebagai warga masyarakat, budaya beragam demokratis 

di dunia yang saling tergantung. 

Mulyono (dalam Hidayati, 2010: 1.7) memberi batasan IPS adalah 

merupakan suatu pendekatan interdisipliner (interdisciplinary approach) dari 

pelajaran Ilmu-ilmu Sosial. IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang Ilmu-

ilmu Sosial, seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi sosial, sejarah, 

geografi, ekonomi, ilmu politik, dan sebagainya.  

Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Saidiharjo (dalam Hidayati, 2010: 1.7) 

bahwa: 

IPS merupakan hasil kombinasi atau hasil pemfusian atau perpaduan dari 

sejumlah mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, 

antropologi, politik. Mata pelajaran tersebut mempunyai ciri-ciri yang 

sama, sehingga dipadukan menjadi satu bidang studi yaitu Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS). Dengan demikian jelas bahwa IPS adalah fusi 

dari disiplin-disiplin Ilmu-ilmu Sosial. Pengertian fusi disini adalah bahwa 
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IPS merupakan bidang studi utuh yang tidak terpisah-pisah dalam kotak-

kotak disiplin ilmu yang ada. Artinya bahwa bidang studi IPS tidak lagi 

mengenal adanya pelajaran geografi, ekonomi, sejarah secara terpisah, 

melainkan semua disiplin tersebut diajarkan secara terpadu. Dalam 

kepustakaan kurikulum pendekatan terpadu tersebut dinamakan 

pendekatan “broadfielt”. Dengan pendekatan tersebut batas disiplin ilmu 

menjadi lebur, artinya terjadi sintesis antara beberapa disiplin ilmu. 

Dengan demikian sebenarnya IPS itu berinduk kepada Ilmu-ilmu Sosial, 

dengan pengertian bahwa teori, konsep, prinsip yang diterapkan pada IPS adalah 

teori, konsep, dan prinsip yang ada dan berlaku pada Ilmu-ilmu Sosial. Ilmu 

Sosial dipergunakan untuk melakukan pendekatan, analisis, dan menyusun 

alternatif pemecahan masalah sosial yang dilaksanakan pada pengajaran IPS. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa IPS 

merupakan bidang studi utuh yang merupakan perpaduan dari berbagai ilmu sosial 

seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, antropologi, politik. 

2.1.1.2 Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Tujuan pendidikan IPS menurut Nursid Sumaatmadja (dalam Hidayati, 

2010 : 1.24) adalah membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian social yang berguna bagi 

dirinya serta bagi masyarakat dan negara. Dalam Permendiknas (2006) 

dikemukakan bahwa IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. 

Oemar Hamalik (dalam Hidayati, 2010: 1.24) secara rinci merumuskan 

tujuan pendidikan IPS berorientasi pada tingkah laku para siswa, yaitu: (1) 

Pengetahuan dan pemahaman, salah satu fungsi pengajaran IPS adalah 

mentransmisikan pengetahuan dan pemahaman tentang masyarakat berupa fakta-

fakta dan ide-ide kepada anak. Selain itu juga mengembangkan rasa kontinuitas 

dan stabilitas, memberikan informasi dan teknik-teknik sehingga mereka dapat 

ikut memajukan masyarakat sekitarnya; (2) Sikap hidup belajar, IPS juga 

bertujuan untuk mengembangkan sikap belajar yang baik. Artinya dengan belajar 

IPS anak memiliki kemampuan menyelidiki (inkuiri) untuk menemukan ide-ide; 

(3) Nilai-nilai sosial dan sikap, anak membutuhkan nilai-nilai untuk menafsirkan 

fenomena dunia sekitarnya, sehingga mereka mampu melakukan perspektif. Nilai-
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nilai sosial merupakan unsur penting di dalam pengajaran IPS. Berdasar nilai-nilai 

sosial yang berkembang dalam masyarakat, maka akan berkembang pula sikap-

sikap sosial anak; (4) Keterampilan, anak belajar menggunakan keterampilan dan 

alat-alat studi sosial, misalnya mencari bukti dengan berpikir ilmiah, keterampilan 

mempelajari data masyarakat, mempertimbangkan validitas dan relevansi data, 

mengklasifikasikan dan menafsirkan data-data sosial, dan merumuskan 

kesimpulan. 

Dengan demikian IPS memperkenalkan kepada siswa bahwa manusia 

dalam hidup bersama dituntut rasa tanggung jawab sosial. Mereka akan menyadari 

bahwa dalam hidup bersama itu akan menghadapi berbagai masalah, diantaranya 

adalah masalah sosial. 

Tidak jauh berbeda dengan berbagai pengertian diatas, menurut 

Permendiknas No. 22 tahun 2006 mata pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut.  

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  

masyarakat dan lingkungannya 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam 

kehidupan sosial 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan  

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan 

global. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan IPS adalah mengenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat, untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa, 

menerapkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat serta melatih ketrampilan 

siswa untuk bersosialisasi di masyarakat dengan baik. 

2.1.1.3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial 

Menurut Sapriya (2011: 194),  pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS 

memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dari ketentuan ini maka 

secara konseptual, materi pelajaran IPS di SD belum mencakup dan 

mengakomodasi seluruh disiplin ilmu sosial. Sedangkan menurut Permendiknas 
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No. 22 tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut: 

1.   Manusia, Tempat, dan Lingkungan  

2.   Waktu, Keberlanjutan, dan Perubahan 

3. Sistem Sosial dan Budaya  

4. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan. 

Apabila dibuat menjadi sebuah kesimpulan maka mata pelajaran IPS pada 

jenjang SD/MI memuat materi geografi yang meliputi aspek manusia, tempat, dan 

lingkungan. Sejarah yang meliputi aspek waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 

Sosiologi yang meliputi aspek sistem sosial dan budaya, serta ekonomi yang 

meliputi aspek perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

2.1.2 Metode PQ4R  

2.1.2.1 Pengertian Metode PQ4R 

Salah satu metode yang dikenal untuk membantu siswa memahami dan 

mengingatkan materi agar bertahan dalam ingatan jangka panjang adalah metode 

PQ4R. Metode PQ4R dicetuskan oleh Thomas dan Robinson (dalam Trianto, 

2009: 151). Metode ini digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang 

mereka baca dan membantu proses belajar mengajar mengajar di kelas dengan 

mengaktifkan siswa melalui berbagai tahapan pembelajaran. Metode ini 

didasarkan pada metode PQRST dan metode SQ3R. 

PQ4R merupakan singkatan dari preview, question, read, reflect, recite, 

dan review. Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan satu persatu 

mengenai pengertian dari singkatan PQ4R. Preview adalah membaca selintas 

dengan cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan siswa. Question atau 

bertanya adalah merumuskan pertanyaan-pertanyaann untuk dirinya sendiri. 

Selanjutnya adalah Read yang berarti membaca secara detail bahan bacaan yang 

dipelajarinya. Selama membaca peserta didik harus melakukan refleksi atau “R” 

yang berarti Reflect. Reflect merupakan satu kesatuan dengan read. “R” yang 

selanjutnya adalah Recite. Peserta didik diminta merenungkan kembali informasi 

yang telah dipelajari. “R” yang terakhir adalah Review dimana peserta didik 
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diminta membuat rangkuman atau merumuskan intisari dari bahan yang telah 

dibacanya. 

2.1.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran dengan Menggunakan Metode PQ4R 

Langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode PQ4R 

dijelaskan secara rinci oleh Suprijono (2009: 103) adalah sebagai berikut: 

Langkah pertama ini dimaksudkan agar siswa membaca selintas 

dengan cepat sebelum mulai membaca bahan bacaan siswa. Fokus preview 

adalah peserta didik menemukan ide-ide pokok yang dikembangkan dalam 

bahan bacaan. Pelacakan ide pokok dilakukan dengan membiasakan 

peserta didik membaca selintas dan cepat bahan bacaan. Bagian-bagian 

yang bisa dibaca misal bab pengantar, daftar isi, topik maupun sub topik, 

judul dan sub judul, atau ringkasan pada akhir suatu bab. Singkatnya 

melalui preview peserta didik telah mempunyai gambaran mengenai hal 

yang dipelajarinya. 

Langkah kedua adalah “Q” yang berarti Question atau bertanya. 

Peserta didik merumuskan pertanyaan-pertanyaann untuk dirinya sendiri. 

Pertanyaan dapat dikembangkan dari yang sederhana menuju pertanyaan 

yang kompleks. Pertanyaan itu meliputi apa, siapa, di mana, kapan, 

mengapa, dan bagaimana atau 5W 1H (what, who, where, when, why, and 

how). Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikembangkan kearah pembentukan 

pengetahuan deklaratif, struktural, dan pengetahuan prosedural. 

Setelah pertanyaan-pertanyaan dirumuskan, selanjutnya peserta 

didik membaca atau “R” yang berarti Read secara detail dari bahan bacaan 

yang dipelajarinya. Pada tahap ini peserta didik diarahkan mencari 

jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dirumuskannya. Selama membaca peserta didik harus melakukan refleksi 

atau “R” berarti Reflect. Reflect bukanlah suatu langkah yag terpisah 

dengan langkah read. Selama membaca mereka tidak hanya cukup 

mengingat atau menghafal, namun terpenting adalah mereka berdialog 

dengan apa yang dibacanya. Mereka mencoba memahami apa yang 

dibacanya. Caranya, (1) menghubungkan apa yang sudah dibacanya 

dengan hal-hal yang telah diketahui sebelumnya, (2) mengaitkan sub-sub 

topik di dalam teks dengan konsep-konsep, (3) mengaitkan hal yang 

dibacanya dengan kenyataan yang dihadapinya. 

“R” yang berarti Recite adalah langkah berikutnya. Pada tahap ini 

peserta didik diminta merenungkan kembali informasi yang telah 

dipelajari. Terpenting dalam membawakan kembali apa yang telah dibaca 

dan dipahami oleh peserta didik adalah mereka mampu merumuskan 

konsep-konsep, menjelaskan hubungan antar konsep tersebut, dan 

mengartikulasikan pokok-pokok penting yang telah dibacanya dengan 

redaksinya sendiri. Akan lebih baik jika peserta didik tidak hanya 

menyampaikannya secara lisan namun juga dalam bentuk tulisan. Artinya 

siswa harus mempunyai catatan yang dibuatnya sendiri berdasarkan 

pokok-pokok bacaan yang telah dibacanya. 
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Langkah terakhir adalah peserta didik diminta membuat 

rangkuman atau merumuskan intisari dari bahan yang telah dibacanya, 

mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu dan sekali lagi menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat. Terpenting pada tahap ini peserta 

didik mampu merumuskan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang telah diajukannya. Langkah tersebut dinamakan “R” yang 

berarti Review. 

Durwin (2013) juga menjelaskan langkah-langkah dari metode PQ4R 

sebagai berikut: 

a. Preview: Preview the material that will be read. Students should read 

chapter outlines, scan the chapter for general topics and identify 

major sections within the reading assignment.  

b. Question: Develop questions based on the outline or section headings. 

This allows students the opportunity to plan or identify the important 

information that will be obtained from the reading.  

c. Read: While reading, students should attempt to answer the questions 

developed from the outline or section headings or question prompts 

provided in the chapter by the author. Students should not skip over 

tables, figures, or other important visuals because these often support 

the main ideas in the narrative of the text.  

d. Reflect: Take breaks from the reading material to relate information to 

prior knowledge and create examples beyond those provided in the 

text. Reflection includes asking "Did I grasp the main points?" "Do I 

understand the content?" "How does this relate to other information in 

the text?" "Can I think of an example?"  

e. Recite: Reciting or rehearsing the information from the text includes 

attempting to store the information in one's long-term memory. One 

strategy is to answer the questions developed from the outline or 

section headings (step b) without looking back at the text material.  

f. Review: Although some might think that review implies re-read, it 

actually requires the student to mentally, rather than physically, think 

through the chapter contents in order to monitor how much of the 

material has been learned. 

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa langkah-langkah metode 

PQ4R adalah preview (preview materi yang akan dibaca dengan cara siswa harus 

membaca judul bab, memindai bab untuk topik umum dan mengidentifikasi 

bagian utama dalam tugas membaca), question (mengembangkan pertanyaan 

berdasarkan judul bab atau judul bagian), read (membaca sambil berusaha untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan), reflect (menghubungkan informasi dengan 

pengetahuan sebelumnya), recite (menguraikan informasi dari teks termasuk 

mencoba untuk menyimpan informasi dalam memori jangka panjang), review 
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(menyiratkan, membaca ulang, memahami isi bab untuk memantau berapa banyak 

materi yang telah dipelajari). 

Berdasarkan langkah-langkah  dari metode PQ4R apabila dibuat sintaks 

pembejaran dalam bentuk tabel yang berisi aktivitas guru dan siswa adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 3 

Langkah-langkah Pembelajaran dengan Menggunakan Metode PQ4R 

Langkah-

langkah  

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Langkah 1  

Preview 

Memberikan bacaan kepada 

siswadan membimbing siswa 

siswa bagaimana menemukan ide 

pokok 

Membaca selintas dengan 

cepat dan menemukan ide-ide 

pokok yang dikembangkan 

dalam bahan bacaan 

Langkah 2 

Question 

Memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat pertanyaan dari 

ide pokok yang ditemukan  

 Merumuskan pertanyaan dari 

ide-ide pokok yang ditemukan 

pada saat membaca sekilas. 

Langkah 3 

Read  

a. Memberikan tugas kepada 

siswa untuk membaca dan  

menjawab pertanyaan yang 

telah disusun sebelumnya. 

b. Menginformasikan kepada 

siswa agar memperhatikan 

makna dari bacaan. 

a. Membaca secara detail dan 

mulai mencari menjawab 

atas pertanyaan-pertanyaan 

yang telah dibuatnya. 

b. Memerhatikan makna dari 

apa yang dibaca 

 

Langkah 4 

Reflect 

Meminta siswa memahami dan 

mengingat materi yang ada pada 

bahan bacaan serta 

memahaminya. 

Menghubungkan apa yang 

sudah dibacanya dengan hal-

hal yang telah diketahui 

sebelumnya. 

Langkah 5 

Recite 

Meminta siswa merenungkan 

kembali informasi yang telah 

dipelajari dengan cara 

merumuskan konsep-konsep dan 

mampu menjelaskan hubungan 

antar konsep-konsep. 

Merumuskan konsep dan 

menjelaskan hubungannya 

baik dalam bentuk lisan 

maupun tulisan dengan 

membuat catatan berdasarkan 

pokok-pokok bacaan 

Langkah 6 

Review 

a. Meminta siswa membuat 

rangkuman atau merumuskan 

inti sari dari bahan yang telah 

dibacanya. 

b. Mengulas seluruh isi bacaan, 

bila diperlukan sekali lagi 

menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah dibuat  

serta bersama-sama membuat 

kesimpulan. 

a.    Membuat rangkuman atau 

merumuskan intisari dari 

bahan yang telah 

dibacanya. 

b.   Bersama-sama dengan guru 

mengulas isi bacaan serta 

membuat kesimpulan. 
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2.1.3 Hasil Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah sebuah kata yang sangat sering kita dengar dalam 

kehidupan sehari-hari. Belajar dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memperoleh kepandaian, ilmu ataupun keterampilan. Tentu saja dalam proses 

belajar dilakukan secara sadar untuk memperoleh kepandaian atau ilmu yang 

ingin dipelajari. Sebagai hasil atau output dari proses belajar adalah diperolehnya 

sebuah pengalaman atau perubahan tingkah laku. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Slameto (2010: 2), belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. 

Belajar tidak hanya mempelajari mempelajari mata pelajaran, tetapi juga 

penyusunan, kebiasaan, persepsi, kesenangan atau minat, penyesuaian sosial, 

bermacam-macam keterampilan lain, dan cita-cita (Hamalik dalam Hamdani, 

2011: 20). Dengan demikian, seseorang dikatakan belajar apabila terjadi suatu 

perubahan tingkah laku dan perubahan itu bersifat relatif tetap akibat interaksi 

dengan lingkungan. 

Sementara pendapat lain menurut Cronbach (dalam Hamdani, 2011: 20),  

belajar adalah memperlihatkan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman. Travers (dalam Suprijono, 2012: 2) mengungkapkan belajar adalah 

proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Sedangkan Geoch  (dalam 

Hamdani, 2011: 20) mengatakan bahwa belajar adalah perubahan dalam 

penampilan sebagai hasil praktik). Dari pendapat ketiganya, dapat disimpulkan 

bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman 

dengan melewati proses belajar. 

Selain pengertian di atas, masih ada beberapa pengertian belajar yang 

diungkapkan oleh para ahli. Salah satunya adalah Witherington (dalam Hamdani, 

2011: 21) yang menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam 

kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru berbentuk 

keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Gagne (dalam 
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Suprijono, 2012: 2) memberikan definisi bahwa belajar adalah perubahan 

disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan seseorang 

secara alamiah. Sedangkan Crow & Crow (dalam Hamdani, 2011: 21), 

mengungkapkan bahwa belajar adalah upaya pemerolehan kebiasaan-kebiasaan, 

pengetahuan, dan sikap yang baru. 

Dari berbagai pengertian belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku dengan melakukan 

aktivitas tertentu. Misalnya mengamati, membaca, mencoba sesuatu sendiri, 

mendengarkan, mengikuti petunjuk dan sebagainya. 

2.1.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010: 54), faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern 

dan ekstern. 

a. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah antara lain faktor kesehatan dan cacat 

tubuh, yang kedua yaitu faktor psikologis yang terdiri dari inteligensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan. Faktor yang terakhir 

yaitu faktor kelelahan. Kelelahan yang dimaksud disini yaitu kelelahan 

jasmani dan kelelahan rohani. 

b. Faktor ekstern meliputi faktor keluarga dan faktor sekolah. Faktor keluarga 

disini yaitu seluruh keadaan di dalam rumah siswa, sedangkan faktor sekolah 

yaitu segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah. 

2.1.3.3 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2010: 2) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan 

menurut Suprijono (2012: 5) hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan keterampilan. Purwanto (2011: 

44) memberikan definisi bahwa hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran 

untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah 

diajarkan. 
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Horward Kingsley (dalam Sudjana, 2010: 22) membagi tiga macam hasil 

belajar yaitu : (a). Keterampilan dan kebiasaan; (b). Pengetahuan dan pengertian; 

(c). Sikap dan cita-cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan 

yang ada pada kurikulum sekolah. 

Menurut Gagne (dalam Hamdani, 2011: 68) membagi lima kategori hasil 

belajar, yakni (a) informasi verbal yaitu penguasaan informasi dalam bentuk 

verbal baik secara tertulis maupun tulisan. Misalnya, pemberian nama-nama 

terhadap suatu benda, definisi, dan sebagainya; (b) kecakapan intelektual yaitu 

keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan 

menggunakan simbol-simbol. Misalnya penggunaan simbol matematika. 

Kecakapan dalam membedakan (discrimination), memahami konsep konkret, 

konsep abstrak, aturan, dan hukum adalah termasuk dalam keterampilan 

intelektual. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan 

masalah; (c) strategi kognitif yaitu kecakapan individu untuk melakukan 

pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses 

pembelajaran, strategi kognitif, yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan 

cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual 

menitikberatkan hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih 

menekankan proses pemikiran; (d) sikap yaitu hasil pembelajaran yang berupa 

kecakapan individu untuk memilih jenis tindakan yang akan dilakukan. Dengan 

kata lain, sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan 

kecenderungan bertindak dalam menghadapai suatu objek atau peristiwa, di 

dalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran, dan 

kesiapan untuk bertindak; (e) kecakapan motorik yaitu hasil belajar yang berupa 

kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. 

Dalam sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan 

kurikuler maupun tujuan instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari 

Benyamin Bloom (dalam Sudjana, 2010: 23) yang secara garis besar membaginya 

membagi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari enam 

aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 
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evaluasi. Kedua aspek pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek 

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap 

yang terdiri dari lima aspek, yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi, dan internalisasi. 

Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotor, yakni gerakan reflek, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, keterampilan kompleks, serta ekspresif dan interpretatif. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki oleh individu dapat juga perubahan perilaku secara 

keseluruhan yang tampak setelah mengalami proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran itu dapat berupa pengetahuan, kebiasaan, sikap maupun 

keterampilan. Semua itu didapatkan individu setelah mereka mengalami proses 

belajar. 

2.1.3.4 Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Menurut PP Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 

64 ayat (1) menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan 

secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil 

belajar dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, dan ulangan kenaikan kelas. Selanjutnya ayat (2) menjelaskan bahwa 

penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk: (a) menilai pencapaian 

kompentensi peserta didik; (b) bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; 

(c) memperbaiki proses pembelajaran. 

Tujuan tentang penilaian hasil belajar juga dikemukakan oleh Kellough 

dan Kellough (dalam Arifin, 2012: 14) adalah untuk membantu belajar peserta 

didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, menilai efektivitas 

strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, 

menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, menyediakan data yang 

membantu dalam membuat keputusan, komunikasi dan melibatkan orang tua 

peserta didik. Chittenden (dalam Arifin, 2012: 15) mengemukakan tujuan 

penilaian adalah “keeping track, checking-up, finding-out, and summing-up”. 
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Keeping track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik 

sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Checking-up yaitu untuk mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam 

proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti 

proses pembelajaran. Finding-out yaitu untuk mencari, menemukan, dan 

mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses 

pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. 

Summing-up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik 

terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat 

digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang 

berkepentingan.  

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas secara umum dapat disimpulkan 

bahwa tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan 

peserta didik terhadap materi yang telah diberikan, bahan penyusunan laporan 

kemajuan siswa, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

2.1.4 Hubungan antara Metode PQ4R dengan Hasil belajar 

Pembelajaran dengan menggunakan PQ4R dimulai dengan preview yaitu 

kegiatan membaca sekilas tentang materi yang akan dipelajari, dilanjutkan dengan 

membuat pertanyaan tentang materi pelajaran untuk dirinya sendiri yang disebut 

dengan langkah question, barulah siswa membaca secara detail materi yang 

dipelajarinya atau read. Langkah membaca ini tidak terpisahkan dengan langkah 

reflect atau refleksi yang berarti mencoba memahami apa yang mereka baca. 

Recite adalah langkah yang selanjutnya yaitu siswa diminta untuk merenungkan 

kembali informasi yang telah dipelajari. Langkah terakhir adalah review, dimana 

siswa diminta untuk merangkum intisari dari bahan yang telah dibacanya atau bila 

perlu mengulang kembali seluruh isi bacaan dan diakhir pembelajaran siswa 

membuat kesimpulan bersama-sama dengan guru. 

Penggunaan metode PQ4R ini diharapkan siswa dapat belajar dengan 

intensif terutama aktif melalui berbagai tahapannya dan pembelajaran menjadi 

lebih menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Sedangkan hasil belajar 
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yang akan ditingkatkan adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh 

individu dapat juga perubahan perilaku secara keseluruhan yang tampak setelah 

mengalami proses pembelajaran dan hasil pembelajaran itu dapat berupa 

pengetahuan, kebiasaan, sikap maupun keterampilan yang biasa disebut dengan 

kognitif, afektif dan psikomotor. Semua itu didapatkan individu setelah mereka 

mengalami proses belajar. 

2.2  Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Resi Mayangsari, dkk (2012) yang berjudul  

“Efektifitas Metode Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review Dan 

Metode Konvensial Terhadap Hasil Belajar” bertujuan untuk mengetahui apakah 

penggunaan metode (PQ4R) dapat meningkatkan hasil belajar dan aktivitas 

belajar siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 

2011/2012 dan untuk mengetahui apakah penggunaan metode (PQ4R) lebih 

efektif dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun hipotesis dalam 

penelitian ini adalah penggunaan metode (PQ4R) pada mata pelajaran IPS 

ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan efektif untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar dan aktivitas belajar siswa kelas X SMA PGRI 

Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa, penggunaan metode (PQ4R) lebih efektif daripada metode konvensional 

pada pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan lembaga keuangan 

pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kab. Banyumas tahun pelajaran 

2011/2012. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai rata – rata post test untuk kelas 

eksperimen sebesar 78,57 dan kelas kontrol sebesar 75,31. Simpulan dalam 

penelitian ini yaitu penggunaan metode (PQ4R) dapat meningkatkan hasil belajar 

dan aktivitas siswa, dan lebih efektif dibandingkan metode konvensional terhadap 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS ekonomi standar kompetensi uang dan 

lembaga keuangan pada siswa kelas X SMA PGRI Gumelar Kabupaten 

Banyumas tahun pelajaran 2011/2012. Saran dalam penelitian ini yaitu 

pembelajaran dengan model pembelajaran (PQ4R) dapat dijadikan sebagai 

alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka menambah variasi model 

mengajar karena efektif dalam meningkatkan hasil belajar dan aktivitas siswa, 



21 

 

perlu adanya belajar kelompok yang efektif untuk melatih tingkat sosial siswa, 

dan perlu adanya penelitian lebih lanjut dalam rangka untuk meningkatkan hasil 

belajar dan aktivitas siswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dina Mayasari (2011) dengan judul 

“Penerapan Metode Pembelajaran PQ4R (Preview, Question, Read, Reflect, 

Recite, Review) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa (Penelitian Tindakan 

Kelas Di SMPN 3 Tangerang Selatan)” bertujuan untuk mengetahui peningkatan 

hasil belajar siswa dan mengetahui respon siswa terhadap penerapan metode 

pembelajaran PQ4R. Instrumen yang digunakan berupa tes dan nontes. Indikator 

keberhasilan pada penelitian ini adalah ketuntasan belajar kelas dan peningkatan 

persentase siswa yang mendapatkan nilai minimal 65 mencapai 100% melalui 

penerapan metode pembelajaran PQ4R. Dari hasil penelitian dari siklus pertama 

ketuntasan belajar yang dicapai yaitu sebanyak 86, 8% dan siklus kedua sebanyak 

seratus persen. Berdasarkan hail penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar siswa pada materi permintaan dan penawaran dapat meningkat melalui 

penerapan metode pembelajaran PQ4R. Siswa berharap agar metode PQ4R dapat 

digunakan pada materi IPS berikutnya. 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Tinah (2010) dengan judul  

“Pengaruh Model Pembelajaran Elaborasi Metode PQ4R Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa” dilakukan di SMP Negeri I Lebak Gedong tahun pelajaran 

2009/2010, dengan subjek penelitian 70 siswa yang terdiri dari 35 siswa untuk 

masing-masing kelas eksperimen dan kontrol yang diperoleh dengan teknik 

cluster random sampling pada siswa kelas VII. Instrumen penelitian yang 

diberikan berupa tes objektif tipe pilihan ganda dengan empat alternatif jawaban. 

Dari hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh nilai thitung= 2,09 kemudian 

dibandingkan dengan ttabel pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 68, 

diperoleh nilai ttabel = 1,661, karena thitung > ttabel atau 2,09 > 1,661, sehingga Ha 

diterima. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa rerata hasil belajar 

matematika siswa yang diajar dengan model elaborasi metode PQ4R lebih tinggi 

dari pada rerata hasil belajar yang menggunakan metode konvensional. Dengan 
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demikian pembelajaran dengan menggunakan model elaborasi metode PQ4R 

berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitan yang pernah dilakukan oleh 

para peneliti di atas maka dengan penggunaan metode PQ4R dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan metode PQ4R untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Hanya saja 

tingkatan sekolah pada penelititan di atas lebih tinggi daripada penelitian ini. Hal 

ini berakibat pada peran guru sebagai fasilitator harus lebih besar dalam 

mengarahkan dan membimbing siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 

Jadi guru harus benar-benar memperhatikan dan membimbing siswa selama 

proses pembelajaran. Dengan demikian diharapkan bahwa penggunaan metode 

PQ4R dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2.3  Kerangka Berpikir 

Pembelajaran IPS kelas 5 di SD Negeri 1 Jiken dapat dikatakan masih 

memberlakukan pembelajaran konvensional. Dalam kegiatan belajar mengajar, 

guru masih banyak menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Apalagi dengan materi IPS selama ini terkesan abstrak karena berkaitan 

dengan lingkungan sosial masyarakat sehingga siswa sulit memahami materi 

pelajaran. Siswa jenuh mengingat materi hafalan yang hanya diajarkan tanpa 

menggunakan metode yang menyenangkan. Kemampuan dan kreativitas guru 

dalam menggunakan dan memilih metode secara tepat dalam pembelajaran pun 

masih rendah. Hal ini sering menyebabkan siswa kehilangan semangat untuk 

belajar, sehingga siswa pasif dalam pembelajaran. Padahal keaktifan siswa sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Permasalahan di atas harus dapat diselesaikan dengan mencari jalan keluar 

yang tepat atau paling tidak dapat mengurangi permasalahan. Salah satunya 

adalah dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif yang sesuai 

materi pelajaran dan perkembangan peserta didik, yaitu salah satunya 

menggunakan metode PQ4R. Penggunaan metode PQ4R lebih menekankan pada 

aktivitas membaca siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam mengolah 
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informasi dan dalam aktif dalam pembelajaran sehingga meningkatkan daya 

tangkap dan ingatan siswa. 

Proses pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa 

bersemangat dalam belajar, sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa pada 

materi mata pelajaran IPS akan meningkat. Adapun kerangka berpikir penggunaan 

metode PQ4R untuk meningkatkan hasil belajar siswa dapat dilihat pada bagan di 

bawah ini. 

 

 Gambar 1 Skema Kerangka Berpikir 

 

Proses Belajar 

Mengajar (PBM) 

Pembelajaran masih 

konvensional 

- Guru ceramah 

- Siswa pasif 

- Kegiatan siswa kurang 

 

Hasil belajar 

IPS rendah 

Pembelajaran IPS 

menggunakan metode PQ4R 

- Guru lebih berperan 

sebagai fasilitator dan 

pembimbing 

- Siswa aktif 

- Kegiatan berpusat pada 

siswa 

 

Hasil belajar 

IPS 

meningkat 

Pembelajaran IPS 

menggunakan metode PQ4R 

- Guru benar-benar 

berperan sebagai 

fasilitator 

- Semua siswa lebih aktif 

dalam proses 

pembelajaran 

- Siswa harus melewati 

berbagai tahapan dalam 

pembelajaran sehingga 

tujuan pembelajaran 

tercapai 

 

Hasil belajar 

lebih IPS 

meningkat 
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2.4  Hipotesis Tindakan 

Hipotesis ini digunakan untuk memberikan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah. Hipotesis bersifat sementara sehingga perlu diuji kebenarannya. 

Hipotesis tindakan ini adalah “Penggunaan metode PQ4R diduga dapat 

meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jiken Kecamatan Jiken 

Kabupaten Blora Semester genap tahun pelajaran 2012/2013.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


