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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatar belakangi pendidik yang menggunakan 

model pembelajaran yang kurang memperhatikan kesesuaian suatu 

materi dengan model yang digunakan.Sehingga hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik kurang optimal dan siswa kurang tertarik.  

Untuk itu diperlukan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

hasil belajar menjadi lebih baik dan maksimal, salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran SQ3R, Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model 

pembelajaran SQ3R terhadap hasil belajar pendidikan agama islam 

kelas x sman 13 Bandar Lampung..  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan jenis penelitian quasi eksperimen. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik cluster random 

sampling dengan populasi seluruh peserta didik kelas X SMAN 13 

Bandar Lampung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 kelas yakni kelas kontrol  X Mia 2 (Kelas yang diajarkan 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif) dan kelas 

eksperimen X Mia 4 (Kelas yang diajarkan dengan menggunakan 

model pembelajaran SQ3R). Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 1) Uji Validitas, 2) Uji Normalitas, 3) Uji Daya 

Beda, dan 4) Uji tingkat kesukaran 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh model pembelajaran SQ3R terhadap hasil belajar 

pendidikan Agama Islam kelas X SMAN 13 Bandar Lampung. 

Kata Kunci : SQ3R, Hasil Belajar, Pendidikan Agama Islam  
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MOTTO 

۸َوِاٰلى رَبَِّك فَاْرَغْب  ۶فَِاَذافَ رَْغَت فَاْنَصبْ  ۶ ِانَّ َمَع اْلُعْسرِيُْسرًا  

Artinya : “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka 

apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 

(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau 

berharap.” (Q.S Al Insyirah: 6-8 ) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Penjelasan tentang istilah yang termasuk dalam judul teks 

skripsi adalah “Pengaruh Model Pembelajaran SQ3R Terhadap 

Hasil Belajar Kemampuan Kognitif Pendidikan Agama Islam 

Kelas X Sma Negeri 13 Bandar Lampung”.   

1. Model Pembelajaran merupakan kerangka dasar dalam 

pelaksanaan belajar di sekolah agar pembelajaran yang 

dilakukan terstruktur dan memiliki tujuan pembelajaran. 

2. SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) adalah 

model pembelajaran yang menjadikan siswa teliti dan paham 

akan materi yang diajarkan. Siswa dituntut lebih aktif 

membaca untuk mencari ilmu-ilmu dalam pembelajaran. 

3. Hasil belajar diartikan sebagai keterampilan yang harus 

dimiliki peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. 

Makna lainnya hasil belajar yaitu tingkat perkembangan dan 

mental yang baik dibandingkan pada saat sebelum belajar. 

Hakikatnya adalah perubahan tingkah laku.  

4. Pendidikan Agama Islam dijelaskan bahwa tujuan mata 

pelajaran ini merupakan upaya dasar agar siswa mampu 

memahami, menghayati, dan meyakini, serta mengamalkan 

ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang 

beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak 

mulia.1  

 

                                                           
1 Dahwadin dan Farhan Sifa Nugraha, Motivasi Dan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam, 1 ed. (Jawa Tengah: CV. Mangku Bumi Media, 
2019), 7. 
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Dengan demikian, tujuan dari ulasan judul yang penulis berikan 

adalah Penelitian kuantitatif untuk menentukan pengaruh hasil 

belajar dari model pembelajaran  SQ3R (Survey, Question, 

Read, Recite, Review) Kelas X SMAN 13 Bandar Lampung 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang dilakukan untuk 

membangun kehidupan pribadi setiap manusia  menuju yang 

lebih baik dari segi rohani atau jasmani. Para ahli juga 

mengatakan bahwa pendidikan merupakan ranah proses 

perbaikan diri dari segi perilaku, berkomunikasi, dan 

menyampaikan pendapat,  Hal itu menjadi faktor utama bahwa 

pendidikan membawa sikap positif yang hadir dalam diri setiap 

individu. Di Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan 

merupakan upaya dasar yang sistematis untuk menciptakan 

pembelajaran bagi peserta didik agar secara aktif mampu 

mengembangakan kemampuan individu baik dari segi 

spiritual/keagamaan, pengendalian diri, keterampilan, yang 

bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan negara. Dalam 

menjalani kehidupan dalam bermasyarakat pendidikan 

merupakan salah satu modal yang penting. 2 

Dalam pendidikan terdapat proses belajar yang menjadi 

alur adanya perkembangan. Pembelajaran dapat dikatakan 

berjalan ketika telah mencapai tujuan. Tujuan dalam 

pembelajaran adalah ingin memperoleh ilmu pengetahuan, 

pengalaman, dan penanaman moral dalam diri ketika telah 

mendapatkan pembelajaran yaitu dengan melalui proses belajar.  

Proses belajar mengajar merupakan kegiatan utama 

dalam pembelajaran, melalui suatu proses yang diawali dengan 

perencanaan beberapa perangkat pembelajaran supaya bisa 

                                                           
2
 Askhabul Kirom, “Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses Pembelajaran 

Berbasis Multikultural,” Jurnal Al-Murabbi 3, no. 1 (2017), 69–80. 
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diaplikasikan dalam bentuk interaksi dan diselesaikan dengan 

pengukuran penilaian untuk memperoleh hasil belajar yang 

diinginkan.3 

Proses pembelajaran dalam pendidikan terdapat dua 

perangkat yaitu guru dan peserta didik. Proses pembelajaran 

dapat mencapai keberhasilan ketika guru berkewajiban secara 

aktif mendorong siswa untuk aktif belajar dan memberikan 

pengalaman belajar yang memadai kepada siswa untuk 

mencapai hasil belajar yang optimal. Untuk mencapai tujuan 

adanya pembelajaran guru bertugas menciptakan kegiatan 

belajar yang harmonis atau hal yang menyenangkan dengan 

menggunakan model pembelajaran. Karena guru memiliki 

peran sebagai inspirasi, motivator, transformator, fasilitator dan 

role model/model education.  

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan 

dalam aktivitas belajar agar proses pembelajaran yang 

dilaksanakan mudah dipahami, menarik dan sistematis. Dalam 

upaya meningkatkan kualitas belajar mengajar penggunaan 

model pembelajaran salah satu hal yang efektif digunakan. 

Alasanya, karena dengan adanya model pembelajaran peserta 

didik diharuskan aktif untuk mengembangankan pola piker, 

serta pemahaman individu. Model pembelajaran yang 

diterapkan dalam penelitian ini untuk mengatasi peserta didik 

agar lebih aktif adalah dengan model SQ3R (Survey, Question, 

Read, Recite, Review)  

Model pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, 

Recite, Review) untuk mengajarkan mata pelajaran pendidikan 

agama islam (PAI) sehingga pembelajaran tidak monoton dan 

diharapkan pembelajaran yang dilakukan harmonis/ 

menyenangkan dan peserta didik lebih semangat dalam 

                                                           
3
 Moh Suardi, Belajar dan Pembelajaran, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 

2018), 32. 
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melakukan pembelajaran, serta dapat meningkatkan hasil 

belajar pendidikan agama islam (PAI).4 Model SQ3R (Survey, 

Question, Read, Recite, Review) adalah model pembelajaran 

yang menjadikan siswa teliti dan paham akan materi yang 

diajarkan. Siswa dituntut lebih aktif membaca untuk mencari 

ilmu-ilmu dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran 

SQ3R peserta didik diharapkan dapat menguasai keterampilan 

membaca dan menulis, yang umumnya membaca memiliki 

peran penting dalam kehidupan , sebagai firman Allah dalam 

Q.S Al-Alaq/96:1-5 : 

ِاقْ رَْأَورَبَُّك  ۶َخَلَق اْْلِْنَسا َن ِمْن َعَلق   ۶ِاقْ رَْأِِبْسِم رَبِ َك ا لَِّذْي َخلَقَ 
۶َعلََّم اْْلِْنَساَن َما ََلْ يَ ْعَلمْ  ۶الَِّذْي َعلََّم ِِب ْلَقَلمِ  ۶اْْلَْكَرم      

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia. Yang 

mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia 

apa yang tidak diketahuinya.( Q.S Al Alaq/96:1-5). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia diperintahkan 

Tuhan membaca dan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya 

dengan perantara menulis dan membaca. Cara ini menerapkan 

model pembelajaran membaca intensif yang sama dengan 

model SQ3R (Survey, Question, Read, Recite. Review). 

Penerapan model pembelajaran yang bermacam-macam 

akan menghindari keadaan belajar yang monoton. Umumnya 

semua model pembelajaran baik digunakan dan memiliki 

kelebihan. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada 

                                                           
4
 Muhiddin, dkk., “Penerapan Model Survey Question Read Recite Review 

SQ3R Dalam Pembelajaran IPA Di SMP,” Jurnal Biology Education, Vol. 8,  no. 1 
(2020): 11   
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pengaruh hasil belajar pada saat penggunaan Model 

pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite. Review) 

terhadap pembelajaran pendidikan agama islam (PAI), untuk 

mengurangi permasalahan kurang aktifnya peserta didik dalam 

proses pembelajaran yang berpengaruh pada kurang nya nilai 

pada hasil belajar. 

 

Tabel 1.1 

Data Ketuntasan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X 

SMAN 13 Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2021/2022 

Kelas 
Nilai Peserta Didik Jumlah 

Peserta Didik Nilai < 75 Nilai ≥ 75 

X MIPA 1 17 17 34 

X MIPA 2 17 16 33 

X MIPA 3 19 15 33 

X MIPA 4 17 16 33 

X MIPA 5 20 13 33 

Persentase 54% 46% 100% 

 

Penulis melakukan pra-penelitian langsung ke SMAN 13 

Bandar Lampung dengan hasil pra penelitian wawancara 

kepada Guru pelajaran PAI bernama Bapak Syamsuri Arif, S.Pd 

beliau mengatakan “selama pembelajaran beliau menggunakan 

model pembelajaran kooperatif yaitu bekerja sama dalam 

mencapai tujuan pembelajaran, dengan berdiskusi kelompok” 

namun menurut beliau itu pun masih kurang maksimal 

ditambah dengan adanya pembelajaran daring, sehingga 

komunikasi atau kerjasama yang dilakukan tidak berjalan 
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dengan baik. Sehingga masih terdapat peserta didik yang belum 

mencapai KKM,  

KKM pada mata pelajaran PAI yaitu 75 dan kurikulum 

yang digunakan kurikulum k13. 

Berdasarkan data diatas, bahwa peserta didik kelas X 

SMAN 13 Bandar Lampung yang tuntas nilainya mencapai 

kriteria ketuntasan Minimal sebesar 46% sedangkan yang tidak 

tuntas atau nilai tidak mencapai KKM sebesar 54%. Hal itu 

menunjukkan bahwa hasil belajar dari peserta didik tersebut 

belum setengahnya mencapai hasil kriteria ketuntasan minimum 

(KKM). 

Oleh karena itu, peneliti tertarik mencoba penerapan 

pembelajaran PAI dengan model pembelajaran yang diharapkan 

bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan tertarik 

untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Model 

Pembelajaran SQ3R Terhadap Hasil Belajar Pendidikan 

Agama Islam Kelas X SMA Negeri 13 Bandar Lampung”  

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dijelaskan, sehingga penulis mendefinisikan masalah diantara 

yang lain: 

1. Peserta didik kurang aktif secara individu dalam proses 

pembelajaran sehingga membuat peserta didik tersebut 

belum mampu memahami pembelajaran sehingga 

berdampak terhadap hasil belajar Pendidikan Agama Islam. 

2. Persentase hasil belajar Pendidikan Agama Islam peserta 

didik cukup rendah 54% peserta didik belum memenuhi 

ketuntasan minimum, dan sebanyak 46% telah memenuhi 

nilai ketuntasan minimum. 

3. Guru belum menerapkan model pembelajaran SQ3R 

(survey, question, read, recite, review) pada proses 

pembelajaran. 
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Kemudian setelah mengetahui bagaimana identifikasi 

masalah yang ada akhirnya masalah tersebut dibatasi:  

1. Penelitian akan dilakukan hanya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam X SMAN 13 Bandar Lampung 

2. Model yang digunakan adalah model pembelajaran SQ3R 

(Survey, Question, Read, Recite, And Review) Kemampuan 

yang diteliti adalah hasil belajar peserta didik 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini secara umum adalah 

“Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran SQ3R (survey, 

question, read, recite, review) terhadap hasil belajar PAI kelas 

X SMAN 13 Bandar Lampung” 

E. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh model SQ3R (Survey, Question, 

Read, Recite, Review) terhadap hasil belajar Pendidikan Agama 

Islam kelas X SMAN 13 Bandar Lampung 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan model alternatif 

pembelajaran bagi sekolah untuk meningkatkan hasil belajar 

peserta didik  

2. Untuk Peserta didik 

Meningkatkan hasil belajar setelah penggunaan model 

pembelajaran yang efisien.  

3. Untuk Sekolah 
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Penelitian ini akan memberikan informasi dan saran dapat 

dipertimbangkan atau masukan untuk meningkatkan hasil 

belajar peserta didik 

4. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini memberikan informasi tambahan dan 

ilmu untuk dipahami oleh peneliti mengenai model 

pembelajaran SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, 

Review) dan memotivasi peneliti untuk berinovasi dan 

jadilah kreatif dalam memilih model pembelajaran. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yaitu : 

1. Penelitian oleh Rizki Pratama dkk dengan judul “Pengaruh 

Metode SQ3R terhadap Hasil Belajar dan Minat Membaca 

di MAN 1 Pontianak” menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar dan minat membaca antara siswa 

yang diajar menggunakan metode pembelajaran SQ3R 

dengan siswa yang diajar menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Nilai effect size menunjukkan 

bahwa metode pembelajaran SQ3R memberikan pengaruh 

sebesar 26,12% terhadap hasil belajar siswa.5 

2. Penelitian oleh Dwi Hilana Yesika dkk dengan judul 

“Analisis Model Pembelajaran SQ3R dalam meningkatkan 

pemahaman membaca siswa sekolah Dasar”. Penelitian yang 

dilakukan dengan tindakan kelas dengan hasil ketuntasan 

hasil belajar 87,71% sehingga disimpulkan bahwa pada 

                                                           
5
 Rizki Pratama Abdullah dan dkk, “Pengaruh Metode SQ3R Terhadap 

Hasil Belajar Dan Minat Membaca Di Man 1 Pontianak Abdullah," Jurnal Pendidikan 

Dan Pembelajaran Khatulistiwa 2, no 3 (2015): 59.  



9 
 
 

 
 

 

penggunaan model pembelajaran SQ3R berhasil 

meningkatkan hasil belajar siswa.6 

3. Penelitian oleh Winda Jayanti dkk dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran SQ3R Terhadap hasil belajar siswa 

pada pembelajaran terpadu kelas IV” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pembelajaran SQ3R 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran 

terpadu IV SD Al-Azhar 1 Way Halim.7 

4. Penelitian oleh Ayu Gustiwi dengan judul “Upaya 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Menggunakan 

Model Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) 

Pada Mata Pelajaran PAI Di SD N 1 Sangubanyu Kebumen” 

Penelitian ini merupakan tindakan kelas yang melalui 

beberapa siklus. Sebelum penelitian ada pra penelitian 

dengan persentase 52,63% dinyatakan masih rendah, Siklus I 

dengan persentase 27% siswa belum mencapai KKM dan di 

siklus II persentase menjadi 100% sudah memcapai KKM 

sehingga dinyatakan bahwa dengan adanya model SQ3R ini 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa.8 

5. Penelitian oleh Supandi, S. dengan judul “Penerapan model 

SQ3R (survey, Question, Read, Recite, Review) Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Membaca 

Text Bahasa Inggris di Universitas Islam Madura (UIM) 

                                                           
6 Dwi Hilana Yesika, Fitroh Setyo Putro Pribowo, dan Kunti Dian Ayu 

Afiani, “Analisis Model Pembelajaran SQ3R Dalam Meningkatkan Membaca 

Pemahaman Siswa SD,” Jurnal Pendidikan Modern  6, no. 1 (2020): 5  
7 Winda Jayanti Mandasari, Rochmiyati Rochmiyati, dan Loliyana 

Loliyana, “Pengaruh Model Pembelajaran SQ3R Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada 

Pembelajaran Terpadu Kelas IV,” Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar  6, no. 2 

(2018): 2. 
8 Ayu Gustiwi, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 

Menggunakan Model Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) Pada Mata 

Pelajaran PAI Di SD N 1 Sangubanyu Kebumen. dis. Institut Agama Islam Nahdatul 

Ulama (IAINU) kebumen, 2019 
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Pamekasan”. Diperoleh hasil penelitian dengan tabel sebesar 

5,356 yang artinya model tersebut dapat diterapkan dalam 

perkuliahan.9 

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

saya lakukan yaitu dengan model pembelajaran SQ3R yang 

digunakan pada proses pembelajaran. Sedangkan perbedaan 

padanya terletak pada metode penelitian dan tempat 

pelaksanaannya,  Berdasarkan keterkaitan penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan model pembelajaran 

SQ3R dalam pembelajaran PAI dengan judul “Pengaruh 

Model Pembelajaran SQ3R Terhadap Hasil Belajar 

Kemampuan Kognitif PAI kelas X SMAN 13 Bandar 

Lampung” 

H. Sistematika Penulisan 

Agar memperoleh penulisan dalam menyusun skripsi, maka 

penulis menyusun ke dalam lima bab yang rincian 

penjelasannya adalah sebagai berikut : 

1. BAB I : Pendahuluan 

Dalam bab ini penulis menguraikan penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian penelitian terdahulu, sistematika penulisan 

2. BAB II : Landasan Teori 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian tentang 

pengertian model pembelajaran, Ciri-ciri model 

pembelajaran, Manfaat Model Pembelajaran, Pengertian 

Model SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review), 

Langkah-langkah model SQ3R, Kelebihan model SQ3R, 

                                                           
9 Supandi, S. Penerapan model SQ3R (survey, Question, Read, Recite, 

Review) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Membaca Text Bahasa 

Inggris di Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan. Ahsana Media: Jurnal 

Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman 4, no. 2 (2018): 69-72 
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Kekurangan Model SQ3R, Pengertian hasil belajar, Faktor-

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar, macam-macam 

hasil belajar, Indikator hasil belajar kemampuan kognitif,  

pengertian pembelajaran pendidikan agama islam, tujuan 

pembelajaran PAI, dan Pengajuan hipotesis. 

3. BAB III : Metode Penelitian 

Bagian ini menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, 

pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan 

teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

Instrumen Penelitian, Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Uji 

Prasyarat Analisis, Uji Hipotesis. 

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bagian ini menjelaskan hasil pencarian untuk masing-
masing variabel dan terkait dengan hasil uji hipotesis. Dan 

mempresentasikan diskusi dan hasil proses penelitian 
5. BAB V : Penutup 

Berisi seluruh isi skripsi diantaranya: kesimpulan dan 
rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI dan PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Kajian Pustaka 

1. Model Pembelajaran 

a. Pengertian Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah pedoman berupa 

program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang 

untuk mencapai suatu pembelajaran.10 Kurikulum 2013 

menggunakan tiga model pembelajaran utama yang 

diharapkan dapat membentuk perilaku saintifik, perilaku 

sosial serta mengembangkan rasa keingintahuan. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran 

yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran 

lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. 

Model pembelajaran diartikan sebagai rancangan 

kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru 

secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik siswa, 

kondisi sekolah, lingkungan sekitar serta tujuan khusus 

pembelajaran yang dirumuskan. Dalam menerapkan 

Strategi pembelajaran, guru yang efektif sewaktu waktu 

siap menggunakan berbagai metode (teknik) dengan 

efektif dan efisien menuju tercapainya tujuan. Sekalipun 

dalam pembelajaran, guru menerapkan satu model 

pembelajaran, namun bagaimana efektifitas pembelajaran 

tersebut terdapat perbedaan antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya. Perbedaan tersebut terjadi karena 

pada dasarnya setiap diri siswa itu unik, masing-masing 

                                                           
10

 Mulyo Rahardjo Daryanto, Model Pembelajaran Inovatif, Cet.1 

(Yogyakarta: Gava Media, 2012), 241. 
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siswa bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda. Model 

pembelajaran didasarkan menjadi dua alasan. Yang 

pertama, model memiliki makna yang lebih luas dari 

pada pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Yang 

kedua, dijadikan sebagai sarana atau alat komunikasi. 

Selain itu, model pembelajaran dikatakan sebagai 

kerangka konseptual yang sistematik (teratur) dalam 

pengorganisasian kegiatan (pengalaman) belajar untuk 

mencapai tujuan belajar (kompensasi belajar). 

Model pembelajaran ini sangat efektif dalam upaya 

peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar, karena 

pada kegiatan pembelajaran siswa dituntut untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran serta diharapkan 

menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, 

mengarah kekompakan dan kerja sama dalam sebuah 

tim/kelompok. 

b. Ciri-Ciri Model Pembelajaran 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 41 Tahun 2007 mengenai standar proses untuk 

satuan pendidikan dasar dan menengah, didefinisikan  

pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, Proses 

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai 

dan diawasi.11 

Model mengajar yang baik memiliki ciri-ciri yang 

dapat diketahui secara umum sebagai berikut : 

1) Memiliki prosedur yang sistematik. Jadi, model 

mengajar mengacu pada tatanan yang sistematik 

untuk mengubah tingkah laku siswa yang 

didasarkan atas landasan berpikir.

                                                           
11

 Shilphy A. Octavia, Model-Model Pembelajaran, 1 ed (Yogyakarta: 

Deepublish, 2020), 14. 
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2) Hasil belajar ditetapkan secara khusus. Adanya 

penetapan hasil belajar diharapkan  tujuan dalam 

proses pembelajaran dapat dicapai siswa. 

3) Penetapan lingkungan secara khusus. Menetapkan 

keadaan lingkungan secara spesifik dalam model 

mengajar. 

4) Ukuran Keberhasilan. Menggambar dan 

menjelaskan hasil-hasil belajar dalam bentuk 

perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh siswa 

setelah mengikuti pembelajaran. 

5) Interaksi dengan lingkungan. Model pembelajaran 

menetapkan tujuan untuk melakukan adanya 

interaksi.  

c. Manfaat Model Pembelajaran  

Manfaat model pembelajaran adalah sebagai 

pedoman perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. 

1) Bagi guru : 

a) Mempermudah pelaksanaan tugas 

pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

disediakan, tujuan yang dicapai, kemampuan 

siswa serta fasilitas yang tersedia. 

b) Dapat digunakan sebagai sarana untuk 

mendorong kegiatan siswa dalam 

pembelajaran. 

c) Memudahkan untuk melakukan analisis 

terhadap perilaku siswa secara personal 

maupun kelompok dalam waktu relatif 

singkat. 

d) Memudahkan dalam menyusun bahan 

pertimbangan dasar untuk merencanakan 

pembelajaran dalam rangka memperbaiki 

atau menyempurnakan kualitas 

pembelajaran.12 

                                                           
12

 Octavia, 15. 
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2) Bagi siswa : 

a) Memiliki peluang yang luas untuk  berperan 

aktif dalam aktivitas pembelajaran 

b) Memudahkan siswa untuk  memahami 

materi pembelajaran 

c) Memotivasi semangat belajar untuk 

mengikuti pembelajaran dengan penuh. 

d) Dapat melihat atau membaca secara 

objektif.13 

2. Model Pembelajaran SQ3R 

a. Pengertian Model Pembelajaran SQ3R 

Model pembelajaran yang mengharuskan peserta 

didik untuk memahami materi pelajaran secara sistematis, 

meningkatkan keaktifan dan kemandirian. Model 

pembelajaran SQ3R merupakan model yang menekankan 

peserta didik untuk aktif membaca dan memahami isi 

materi serta dapat menguasai isi materi itu dalam jangka 

waktu lama.  

Dalam kegiatan model pembelajaran SQ3R ini 

kegiatan membaca merupakan proses menyeimbangkan 

antara teks yang dibaca dengan pengetahuan yang 

dimiliki siswa, karena sebelum membaca peserta didik 

mensurvey bacaan untuk menemukan gagasan utama dari 

apa yang dibaca. sehingga siswa dapat mengkonstruksi 

makna ketika membaca, artinya terjadi suatu interaksi 

antara pembaca dan teks yang dibacanya, kemudian 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

diharapkan jawabanya itu terdapat dalam materi hingga 

akhirnya peserta didik mampu mendefinisikan materi 

dengan menggunakan bahasa sendiri.   

                                                           
13

 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam 

Dinamika Belajar Siswa (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 135. 
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Bagi banyak ahli, model pembelajaran adalah 

suatu perencanaan yang digunakan sebagai kunci untuk 

merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran  

tutorial dan  menentukan perangkat  pembelajaran seperti 

buku, film, dan komponen kurikulum yang sudah jadi. 

Model pembelajaran SQ3R merupakan suatu 

model pembelajaran yang dirancang untuk membantu 

siswa memahami materi pelajaran dengan tahapan-

tahapan Survey, Question, Read, Recite, And Review. 

Model pembelajaran SQ3R dikembangkan di Francis 

P.Robinson di Universitas Ohio Amerika Serikat. 

Awalnya model pembelajaran SQ3R digunakan sebagai 

sistem belajar untuk mahasiswa di perguruan tinggi tetapi 

model pembelajaran ini juga cocok digunakan pada siswa 

sekolah menengah bahkan dapat digunakan pada mata 

pelajaran apapun karena mudah disesuaikan untuk teks 

yang sederhana.14 

b. Langkah-langkah Model Pembelajaran SQ3R 

a. Mengamati (Survey) 

1) Judul dan subjudul 

2) Deskripsi di bawah foto, bagan, atau kartu 

3) Baca pertanyaan yang dibuat guru atau alat 

bantu belajar 

4) Paragraf pengantar dan akhir 

5) Ringkasan 

b. Bertanya (Question) 

1) Judul, sub judul, atau sub bagian menjadi 

pertanyaan. 

2) Baca pertanyaan di akhir setiap bab, atau 

setelah setiap sub judul atau bab. 

3) Silahkan bertanya pada diri sendiri : 

Apa yang saya ketahui tentang subjek ini ? 

                                                           
14

 Hasan Busri dan dkk, Linguistik Terapan Konsep Pembelajaran dan 

Penelitian Linguistik Mutakhir (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 74. 
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c. Ketika anda mulai membaca (read) 

1) Temukan jawaban atas pertanyaan yang 

telah anda kumpulkan 

2) Jawab pertanyaan di awal atau akhir dalam 

proses belajar 

3) Silakan baca deskripsi dibawah foto, bagan, 

atau kartu 

4) Tuliskan kata atau frasa yang digaris 

bawahi, dicetak miring, atau dicetak tebal 

5) Periksa tabel bantuan 

6) Jika sulit dibaca, pelan-pelan dan pahami 

7) Tolong hentikan bagian yang tidak jelas dan 

baca lagi. 

8) Baca hanya satu bagian dan ulangi setiap 

bagian 

d. Menceritakan  (Recite)  

1) Secara lisan tanyakan pada diri sendiri apa 

yang anda baca atau rangkum dengan kata-

kata anda sendiri 

2) Tuliskan informasi penting dari teks dengan 

kata-kata Anda sendiri 

3) Garis bawahi poin-poin penting yang baru 

saja Anda baca 

4) Ceritakan 

5) Semakin anda menggunakan indra, semakin 

mudah untuk mengingat apa yang Anda 

baca. Belajar memiliki tiga kekuatan : 

melihat, berbicara, mendengarkan. 

e. Mengulas (Review) 

1) Setelah membaca dan membagikan seluruh 

bab, tulis pertanyaan Anda di margin poin 

yang disorot atau digaris bawahi. 

2) Saat meninjau, tulis pertanyaan Anda 

berdasarkan catatan yang Anda buat di buku 

catatan di sisi kiri halaman 
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3) Isi formulir ulasan bacaan penting.15 

c. Kelebihan Model pembelajaran SQ3R 

1) Tingkat pemahaman yang dicapai dapat diturunkan 

melalui membaca aktif. Hal ini membuat proses 

membaca cepat menjadi lebih efisien dan efektif 

2) Penerapan model pembelajaran SQ3R diharapkan 

dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa. 

3) Meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa 

dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran  

d. Kekurangan Model Pembelajaran SQ3R 

1) Metode sukar diterapkan pada semua pokok 

bahasan karena mengingat bahan ajar terdapat 

yang mudah dipahami dan terdapat yang sukar 

2) SQ3R hanya berfokus pada isi bahan bacaan dan 

materi serta pemahaman siswa 

3. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Proits berkata bahwa hasil belajar menunjukkan 

bahwa siswa dapat menjelaskan kemampuannya 

berdasarkan apa yang mereka ketahui dan apa yang telah 

mereka pelajari.16 Hasil belajar siswa merupakan salah 

satu tujuan dari proses pembelajaran di sekolah. Untuk 

itu, Guru perlu mengetahui, mempelajari dan 

mempraktekkan berbagai metode pengajaran. Untuk 

mencapai hasil siswa yang tinggi, guru perlu melatih dan 

                                                           
15

 Ni Made Ratminingsih, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa 
Inggris, 1 ed. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 144. 

16
 Siti Nurhasanah dan A. Sobandi, “Minat Belajar Sebagai Determinan 

Hasil Belajar Siswa,” Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 1, no 1 (18 Agustus 
2016): 129 
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mengajarkan siswa metode pembelajaran yang diperlukan 

untuk proses pembelajaran di kelas.17 Djamarah dan Zain 

menyatakan bahwa metode ini dipandang sebagai alat 

motivasi eksternal, strategi pendidikan, dan alat untuk 

mencapai tujuan.18
 

b. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Peserta dianggap telah berhasil menyelesaikan 

studinya jika peserta didik tersebut mencapai tujuan 

kelas. Dalam dunia pendidikan, hasil pembelajaran 

dikaitkan dengan perubahan pada diri siswa, baik dari 

faktor segi kognitif, emosional dan psikologis.19 

1) Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi hasil 

belajar seorang siswa yang pertama adalah aspek 

fisiologis. Untuk mencapai hasil belajar yang baik, 

kebugaran jasmani dan panca indera harus dijaga 

melalui makanan/minuman yang bergizi, istirahat 

yang cukup, dan olahraga yang teratur. Selain itu 

aspek psikologis yang terdiri kecerdasan, sikap, 

bakat, minat/motivasi dan kepribadian. 

2) Faktor Eksternal 

a) Keluarga 

Dalam hasil belajar orang tua sangat 

mempengaruhi dari segi perhatian, waktu, 

pendidikan dan penghasilan orang tua. 

 

b) Sekolah 

Tempat/suasana dalam pembelajaran, 

guru, proses pembelajaran, kesesuaian 

                                                           
17

 Sulihin Sjukur, “Pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar dan 

hasil belajar siswa di tingkat SMK,” Jurnal Pendidikan Vokasi 2, no 3  (9 Januari 

2013): 376. 
18

 Djamarah S. B dan Zain A, Strategi Belajar Mengajar, 4 ed. (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010), 15. 
19

 Gunawan Gunawan dan dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil 

Belajar Siswa,” Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS 12, no. 1 (2018): 14–22. 
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kurikulum disesuaikan dengan anak, fasilitas 

belajar . Semua ini mempengaruhi hasil 

belajar. 

c) Masyarakat 

(1) Lingkungan masyarakat sekitar bisa 

berpengaruh terhadap anak baik 

memotivasi untuk lebih giat belajar 

atau kebalikannya. 

(2) Teman bergaul mempengaruhi 

perilaku anak dikarenakan sering 

terjadinya interaksi sehingga menjadi 

kebiasaan. 

d) Kondisi sosial juga menentukan hasil 

belajar. Jika daerah sekitar tempat tinggal 

yang mengutamakan pendidikan dan 

semangat juang tinggi, maka anak-anak akan 

rajin belajar. 

e) Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal 

juga sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar. Baik dari segi kondisi lingkungan, 

struktural rumah, suasana sekitar, kondisi 

lalu lintas, semuanya mempengaruhi 

semangat belajar.20 

c. Macam Macam Hasil Belajar 

1. Ranah Kognitif 

Adalah ranah yang mencakup aktivitas 

mental (otak). Semua upaya yang terkait dengan 

aktivitas otak dimasukkan ke dalam ranah kognitif. 

Menurut Taksonomi Bloom revisi, ranah kognitif 

ada enam tingkatan proses berpikir yaitu: 

 

 

                                                           
20

 Toto Sugiarto, E-Learning Berbasis Schoology Tingkatkan Hasil Belajar 

Fisika (tt.p: cv. Mine, 2020), 13. 
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a) Remember (mengingat) 

Mengingat merupakan kegiatan 

berpikir untuk mendapatkan memori dari 

pengetahuan yang sudah pernah terjadi. 

Mengingat merupakan faktor yang penting 

dalam proses pembelajaran yang bermakna 

untuk pemecahan masalah. 

b) Understand (memahami) 

Memahami terkait dengan kegiatan 

klasifikasi dan perbandingan . Klasifikasi 

digunakan ketika seorang siswa mencoba 

untuk mengidentifikasi pengetahuan yang 

termasuk dalam kategori tertentu. 

Perbandingan adalah persamaan dan 

perbedaan antara dua atau lebih objek, 

peristiwa, ide, masalah, atau keadaan. 

Perbandingan mengacu pada proses kognitif 

untuk menemukan sifat-sifat objek yang 

akan dibandingkan satu per satu. 

c) Apply (mengaplikasikan) 

Menerapkan/aplikasi mengacu pada 

proses kognitif menggunakan teknik untuk 

melakukan eksperimen atau memecahkan 

masalah. Aplikasi ini mengacu pada dimensi 

pengetahuan prosedural . penerapan ini 

meliputi kegiatan pelaksanaan dan 

implementasi. Aplikasi adalah proses 

berkelanjutan yang dimulai dengan siswa 

memecahkan masalah menggunakan 

prosedur standar yang telah ditetapkan. 

d) Analyze (menganalisis) 

Analisis berarti memecahkan suatu 

masalah dengan memisahkan setiap bagian 

dari masalah, mencari hubungan antar 

bagian, dan memahami bagaimana 

hubungan tersebut dapat menyebabkan 
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masalah. Kemampuan menganalisis 

merupakan keterampilan yang sering 

dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah.  

e) Evaluate (Mengevaluasi) 

Penilaian mengacu pada proses 

kognitif yang memberikan penilaian 

berdasarkan kriteria dan kriteria yang ada. 

Kriteria yang umum digunakan adalah 

kualitas, efektivitas, efisien, dan konsistensi. 

Kriteria tersebut juga dapat ditentukan oleh 

siswa itu sendiri. Kriteria ini baik kuantitatif 

atau kualitatif dan dapat ditetapkan oleh siswa 

sendiri.  

f) Create (Mencipta) 

Menciptakan atau kreasi ini berkaitan 

erat dengan pengalaman belajar siswa pada 

pertemuan sebelumnya, dan meskipun 

penciptaan mengarah pada pemikiran 

kreatif, tidak sepenuhnya mempengaruhi 

kreativitas siswa. Untuk menciptakannya 

siswa di instruksikan untuk melakukan dan 

membuat pekerjaan yang dapat dilakukan 

oleh siswa manapun.21 

2. Ranah psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik dikemukakan 

oleh simpson. Hasil belajar tersebut berupa 

keterampilan dan kemampuan tindakan individu. 

Psikomotor mengacu pada hasil belajar yang 

dicapai melalui keterampilan operasional, 

termasuk kebugaran otot dan fisik. Mata pelajaran 

yang berkaitan dengan keterampilan psikomotor 

                                                           
21

 Imam Gunawan dan Anggarini Retno Palupi, “Taksonomi Bloom – 

Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, Pengajaran, Dan 

Penilaian,” Premiere Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran 2, no. 
02 (14 November 2016): 107.  
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adalah yang menekankan pada respon fisik dan 

keterampilan manual. Enam tingkatan 

psikomotorik yang terdiri dari gerakan reflek 

(keterampilan pada gerakan yang tidak sadar), 

keterampilan pada gerak sadar, kemampuan 

perseptual, termasuk didalamnya membedakan 

visual, membedakan visual, membedakan auditif, 

motorik dan lain-lain, kemampuan di bidang fisik 

contohnya seperti kekuatan, keharmonisan dan 

ketetapan, gerakan-gerakan skill, mulai 

keterampilan sederhana sampai pada keterampilan 

yang komplek, kemampuan yang berkenaan 

dengan komunikasi nonverbal, seperti gerakan 

ekspresif dan adanya kesan. Pada prinsipnya untuk 

menilai siswa dalam ranah psikomotorik terdiri 

dari : 

a) Kontinuitas 

Penilaian tidak boleh dilakukan 

dengan sembarangan. Pendidikan itu sendiri 

merupakan proses yang berkelanjutan, 

sehingga penilaian perlu dilakukan secara 

terus menerus. Setelah hasil ujian tersedia, 

hendaknya selalu dikaitkan dengan hasil 

periode sebelumnya sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang jelas dan 

bermakna tentang perkembangan siswa. 

b) Keseluruhan 

Semua objek, termasuk semua 

dimensi aspek psikomotorik, perlu 

dievaluasi secara cermat. Semua faktor 

harus dipertimbangkan dan diperhitungkan 

secara setara ketika membuat keputusan. 

c) Objektivitas 

Evaluasi harus seobjektif mungkin. 

Oleh karena itu, kita perlu menjauhkan diri 
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dari emosi, keinginan, dan prasangka 

negatif, penilaian harus faktual.  

d) Kooperatif 

Prinsip ini berkaitan erat dengan 

prinsip di atas. Prinsip ini berarti bahwa 

kegiatan evaluasi harus dilakukan secara 

kolektif oleh pihak-pihak yang terkena 

dampak seperti guru, kepala sekolah, orang 

tua bahkan siswa.22 

3. Ranah Afektif 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan 

emosional diri. Siswa yang tidak menunjukkan 

sikap atau minat positif pada mata pelajaran 

tertentu akan sulit mendapatkan prestasi terbaik 

dalam mata pelajaran. Penilaian ranah afektif 

adalah penilaian yang dilakukan oleh seorang guru 

untuk mengukur kecakapan sikap siswa, yang 

terdiri dari : 

a) Menerima  

Menerima adalah tingkat pemikiran 

terendah dari ranah afektif. Tingkat 

penerimaan berfokus pada kerentanan siswa 

terhadap fenomena dan rangsangan. 

Menerima ditandai dengan kemampuan 

seseorang untuk belajar dari orang lain. Area 

ini mencakup kontrol, seleksi kesadaran dan 

keinginan menstimulus. 

b) Merespon  

Merespon dicirikan oleh kemampuan 

orang tersebut untuk berpartisipasi secara 

tepat dalam konteksnya. Pada tingkat ini, 

siswa termotivasi untuk terlibat dalam 

kegiatan belajar yang berkelanjutan . 

                                                           
22

 Nurwati Andi, “Penilaian Ranah Psikomotorik Siswa Dalam Pelajaran 

Bahasa, Nurwati ,Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam,” 2014, 393.  
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c) Menilai 

Menilai mengacu pada perilaku yang 

menunjukkan bahwa siswa menyukai sains. 

Perilaku yang menjadi ciri pencapaian nilai 

adalah keinginannya sendiri untuk 

mempertahankan dan mengikuti nilai-nilai 

yang dianutnya. Uno dan Koni 

menambahkan bahwa pada tingkat penilaian, 

siswa siap untuk mendapat sistem nilai 

eksklusif dalam diri individu, misalnya 

menampakkan keyakinan terhadap sesuatu, 

mengapresiasi sesuatu kesungguhan 

sehingga melakukan suatu kehidupan sosial. 

d) Mengorganisasi 

Siswa menerima berbagai sistem nilai yang 

berbeda berdasarkan sistem nilai yang 

tinggi, seperti  memahami pentingnya 

kesamaan hak dan tanggung jawab , 

melakukan amanah yang telah di putuskkan, 

mampu mengerti dan memahami kurang dan 

lebihnya atau menyadari rencana dalam 

pemecahan masalah. 

e) Mengkarakterisasi  

Uno dan Koni menyatakan 

mengkarakterisasi merupakan tingkatan 

paling tinggi dalam ranah afektif, karena 

siswa sudah mampu mengetahui mana 

perilaku yang pantas dilakukan, selain itu 

juga siswa juga sudah mempunyai nilai 

sistem yang dipegang masing-masing 

individu23 

                                                           
23

 Rinto Hasiholan Hutapea, “Instrumen Evaluasi Non-Tes Dalam Penilaian 
Hasil Belajar Ranah Afektif Dan Psikomotorik,” BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan 
Kristen Kontekstual 2, no. 2 (30 Desember 2019): 151–65. 
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4. Indikator Hasil belajar Kemampuan Kognitif 

Tabel 2.1 

NO Indikator Sub Indikator 

1 Mengingat 

(Remember) 

1. Mampu mengingat 

2. Mampu menunjukkan kembali 

2 Memahami 

(Understand) 

1. Mampu menjelaskan 

2. Mampu mendefinisikan dengan 
bahasa sendiri 

3 Mengaplikasikan 

(Apply) 

1. Mampu memberikan contoh 

2. Dapat menggunakan secara tepat 

4 Menganalisis 

(Analyze) 

1. Mampu menguraikan 

2. Mampu 
mengklasifikasikan/memilih  

5 Mengevaluasi 

(Evaluate) 

1. Mampu menilai 

2. Mampu menjelaskan dan 
menafsirkan 

 

4. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pembelajaran PAI 

Pendidikan Agama Islam mempersiapkan peserta didik 

untuk mengetahui, memahami, menghayati, meyakini 

dan  mengamalkan ajaran Islam dari sumber utama kitab 

suci Al Quran dan hadits melalui bimbingan empiris, 

pendidikan, latihan dan penerapan upaya perencanaan. 

Penanaman nilai-nilai Luhur agama harus diupayakan 

menjadi milik peserta didik dalam hal ini peranan guru 

agama sebagai ujung tombak sangat memegang peranan 

utama sebab orang yang sangat dipercayanya sesudah 

kedua orang tuanya adalah guru. Inilah  alasan dan tujuan 

mengapa materi pendidikan agama Islam harus 

dikembangkan dengan baik, salah satunya terkait dengan 

pengembangan perilaku etis peserta didik dalam 
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kehidupan sehari-hari atau yang biasa kita sebut dengan 

kehidupan sosial.  

Perlu kita ketahui bahwa pendidikan agama Islam 

dapat dikembangkan dengan baik secara materi pada 

umumnya merupakan upaya agar manusia mampu  

mewujudkan tujuan penciptaan Manusia disuguhkan 

untuk mengenal sifat-sifat Tuhan yang mereka kagumi, 

mensucikan ibadah mereka kepada Tuhan dan keinginan 

mereka untuk memperbaiki diri. dengan menjalankan 

setiap perintah dan menjauhi segala larangan. Misalnya 

dalam pendidikan agama Islam  dijelaskan bahwa tujuan 

mata pelajaran ini adalah agar peserta didik mampu 

memahami, menghayati, meyakini dan  mengamalkan 

ajaran agama Islam sehingga menjadi  muslim yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala 

dan memiliki akhlak yang mulia. Pendidikan agama 

Islam dapat diajarkan di sekolah dimulai dari tahap 

kognitif kemudian dilanjutkan ke tahap seleksi 

berikutnya, tahap psikomotorik, yaitu siswa 

mengamalkan ajaran ajaran Islam. Pembinaan nilai-nilai 

luhur agama harus diusahakan menjadi milik siswa. 

Dalam hal ini peran ustadz sebagai ujung tombak  

memegang peranan utama, sebagai guru yang paling 

dipercaya setelah orang tuanya.24 

 

b. Tujuan Pembelajaran PAI 

Tujuan pendidikan secara formal didefinisikan 

sebagai membentuk keterampilan, pengetahuan, dan 

sikap yang dibutuhkan peserta didik setelah 

menyelesaikan mata pelajaran di sekolah. Tujuannya 

adalah untuk memandu kegiatan dan memungkinkan 

evaluasi kegiatan. Pendidikan adalah pengidentifikasi 

dengan tujuan hidup manusia. 

                                                           
24 Dahwadin dan Nugraha, Motivasi Dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, 8. 
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Dari penjelasan diatas, jelas bahwa tujuan pendidikan 

agama bagi penelitian sejalan dengan tujuan pendidikan 

agama Islam di lembaga pendidikan formal, dan peneliti 

telah mengidentifikasi dua tujuan sebagai berikut: 

a. Tujuan umum  

Tujuan umum pendidikan agama Islam adalah 

untuk memperoleh sifat-sifat yang disebutkan dalam 

Al-Qur'an dan hadits, dan fungsi pendidikan bangsa 

untuk membentuk negara. Tuhan Yang Maha Esa 

akan menjadi warga negara yang berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, 

dan bertanggung jawab. 

Dengan tujuan umum pendidikan di atas, 

pendidikan agama Islam mempunyai tugas 

membimbing peserta didik agar menjadi muslim 

dengan keyakinan yang teguh yang mencerminkan 

keyakinan yang  diusung oleh perkembangan Islam. 

Hal tersebut mencerminkan akhlak mulia sebagai 

tujuan akhir  pendidikan agama. 

Menurut Abdul Fatah Jalal, tujuan umum 

pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia 

sebagai hamba Allah.  

َ  اِْن ُهَوإاِلَِّذْكَرِلْلعَالَِمْيه  

Artinya: Al Quran itu tiada lain hanyalah 

peringatan bagi semesta alam 

Berdasarkan ayat di atas  yang menyatakan 

bahwa tujuannya adalah untuk semua, pendidikan 

Islam harus mengarah pada mereka yang 

memperbudak semua kepada Allah, dengan kata lain 

mereka yang menyembah Allah. 

 

b. Tujuan Khusus  

Tujuan khusus pendidikan agama ini adalah 

untuk menyesuaikan tumbuh kembang anak sesuai 

dengan jenjang pendidikan yang diterimanya, 

sehingga setiap tujuan pendidikan agama pada setiap 
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jenjang sekolah memiliki tujuan yang berbeda-beda, 

seperti: Tujuan pendidikan agama di sekolah dasar 

berbeda dengan tujuan pendidikan agama di sekolah 

menengah, dan bertentangan dengan tujuan 

pendidikan agama di perguruan tinggi, tujuan khusus 

pendidikan di perguruan tinggi adalah untuk 

meningkatkan kecerdasan. Pengetahuan 

berkepribadian, berakhlak mulia, dan kecakapan 

hidup mandiri, dan meningkatkan membaca dan 

proses membaca Al-Quran adalah tata cara 

penerapan metode membaca. 

Tujuan lainnya adalah menjadikan siswa aktif 

beragama dan/atau warga negara yang baik dalam 

beragama, mengakui bahwa apa yang dikatakan 

adalah inti dari semua agama yang aktif.Orang yang 

beriman secara otomatis  menjadi warga negara yang 

baik dan menciptakan warga negara Pancasila dan 

Tuhan Yang  Esa. 

B. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan tentang satu atau lebih 

populasi yang validitasnya harus dibuktikan dengan prosedur 

pengujian hipotesis. Pengajuan hipotesis adalah proses 

membandingkan sampel dan nilai hipotesis dalam data populasi. 

Hipotesis penelitian menggunakan rumus ,yaitu: 

H0 :        

H1 :       

H0 : Tidak ada pengaruh terhadap hasil belajar agama 

islam siswa yang menggunakan model pembelajaran 

SQ3R (survey, question, read, recite, review ) di 

sekolah SMAN 13 Bandar Lampung 

H1  : Memiliki pengaruh terhadap hasil belajar agama 

islam siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran SQ3R (survey, question, read, recite, 

review) di sekolah SMAN 13 Bandar Lampung. 



28 
 

 
 

C. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTEST 

KELAS  

EKSPERIMEN 

KELAS  

KONTROL 

PROSES 

PEMBELAJARAN 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

KOOPERATIF 

MODEL 

PEMBELAJARAN 

SQ3R 

POST-

TEST 

UJI HASIL BELAJAR MENGGUNAKAN 

MODEL PEMBELAJARAN SQ3R DAN 

MODEL  KOOPERATIF 



 
 

 
 

DAFTAR RUJUKAN 

 

Abdullah, Rizki Pratama, dan dkk. “Pengaruh Metode SQ3R 

Terhadap Hasil Belajar Dan Minat Membaca Di Man 1 

Pontianak Abdullah Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran 

Khatulistiwa,” 2015. 

Andi, Nurwati. “Penilaian Ranah Psikomotorik Siswa Dalam 

Pelajaran Bahasa, Nurwati ,Edukasia : Jurnal Penelitian 

Pendidikan Islam,” 2014. 

Ayu Gustiwi, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV 
Menggunakan Model Survey, Question, Read, Recite, Review 
(SQ3R) Pada Mata Pelajaran PAI Di SD N 1 Sangubanyu 
Kebumen. dis. Institut Agama Islam Nahdatul Ulama (IAINU) 
kebumen, 2019 

Dahwadin, dan Farhan Sifa Nugraha. Motivasi Dan Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam. 1 ed. Jawa Tengah: CV. Mangku 

Bumi Media, 2019. 

Darmadi. Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam 

Dinamika Belajar Siswa. Yogyakarta: Deepublish, 2017. 

Daryanto, Mulyo Rahardjo. Model Pembelajaran Inovatif. Cet.1. 

Yogyakarta: Gava Media, 2012. 

Gunawan, Gunawan, dan dkk. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Hasil Belajar Siswa.” Jurnal Penelitian Dan Pendidikan IPS 

12, no. 1 (2018): 14–22. 

Gunawan, Imam, dan Anggarini Retno Palupi. “Taksonomi Bloom – 

Revisi Ranah Kognitif: Kerangka Landasan Untuk 

Pembelajaran, Pengajaran, Dan Penilaian.” Premiere 

Educandum : Jurnal Pendidikan Dasar dan Pembelajaran 2, 

no. 02 (14 November 2016). 

Hasan Busri, dan dkk. Linguistik Terapan Konsep Pembelajaran dan 

Penelitian Linguistik Mutakhir. Malang: Literasi Nusantara, 

2021. 

Hutapea, Rinto Hasiholan. “Instrumen Evaluasi Non-Tes Dalam 

Penilaian Hasil Belajar Ranah Afektif Dan Psikomotorik.” 

BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual 2, 

no. 2 (30 Desember 2019): 151–65. 

https://doi.org/10.34307/b.v2i2.94. 



 
 

 
 

Kirom, Askhabul. “Peran Guru Dan Peserta Didik Dalam Proses 

Pembelajaran Berbasis Multikultural.” Jurnal Al-Murabbi 3, 

no. 1 (2017): 69–80. 

Mandasari, Winda Jayanti, Rochmiyati Rochmiyati, dan Loliyana 

Loliyana. “Pengaruh Model Pembelajaran SQ3R Terhadap 

Hasil Belajar Siswa Pada Pembelajaran Terpadu Kelas IV.” 

Pedagogi: Jurnal Pendidikan Dasar 6, no. 2 (22 Maret 2018). 

Muhiddin, Muhiddin, dan dkk. “Penerapan Model Survey Question 

Read Recite Review Sq3r Dalam Pembelajaran Ipa Di SMP.” 

Jurnal Biology Education 8, no. 1 (31 Agustus 2020). 

https://doi.org/10.32672/jbe.v8i1.2016. 

Novalia, dan Muhamad Syazali. Olah Data Penelitian Pendidikan. 

Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2014. 

Nurhasanah, Siti, dan A. Sobandi. “Minat Belajar Sebagai Determinan 

Hasil Belajar Siswa.” Jurnal Pendidikan Manajemen 

Perkantoran 1 (18 Agustus 2016): 128. 

https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3264. 

Octavia, Shilphy A. Model-Model Pembelajaran. 1 ed. Yogyakarta: 

Deepublish, 2020. 

Priyono. Metode Penelitian Kuantitatif revisi. Sidoarjo: Zifatama 

Publishing, 2016. 

Ratminingsih, Ni Made. Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa 

Inggris - Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada, 2021. 

S. B, Djamarah, dan Zain A. Strategi Belajar Mengajar. 4 ed. Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010. 

Sanjaya, Wina. Penelitian Tindak Kelas. Jakarta: Kencana, 2013. 

Setyawan, Dodiet Aditya. Petunjuk Praktikum Uji Normalitas dan 

Homogenitas Data dengan SPSS. Cet. 1. Surakarta: Tahta 

Media, 2021. 

Sjukur, Sulihin. “Pengaruh blended learning terhadap motivasi belajar 

dan hasil belajar siswa di tingkat SMK.” Jurnal Pendidikan 

Vokasi 2 (9 Januari 2013). 

https://doi.org/10.21831/jpv.v2i3.1043. 

Suardi, Moh. Belajar dan Pembelajaran. 1 ed. Yogyakarta: 

Deepublish, 2018. 



 
 

 
 

Sugiarto, Toto. E-Learning Berbasis Schoology Tingkatkan Hasil 

Belajar Fisika. tt.p: cv. Mine, 2020. 

Supandi, S. Penerapan model SQ3R (survey, Question, Read, Recite, 

Review) Untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa 

Dalam Membaca Text Bahasa Inggris di Universitas Islam 

Madura (UIM) Pamekasan. Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, 

Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman 4, no. 2 (2018): 69-72 

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Cet-

27. Bandung: Alfabeta, 2018. 

Trianto. Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan 

Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: 

Kencana, 2011. 

Yesika, Dwi Hilana, Fitroh Setyo Putro Pribowo, dan Kunti Dian Ayu 

Afiani. “Analisis Model Pembelajaran SQ3R Dalam 

Meningkatkan Membaca Pemahaman Siswa SD.” Jurnal 

Pendidikan Modern 6, no. 1 (30 September 2020): 36–46. 

https://doi.org/10.37471/jpm.v6i1.122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


