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ABSTRAK 

Pembelajaran biologi terutama pada materi kingdom animalia memerlukan perlakuan 
metode dan media yang lain untuk menambah hasil nilai yang lebih baik. Salah 
satuMetode pembelajaran berbantuan media yang dapat digunakan pada materi 
kingdom animalia yaitu metode PQ4R dan media komik.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbedaan dan pengaruh implementasimetode PQ4R berbantuan media 
komik pada materi kingdom animalia terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 5 
Pontianak. Metode penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan tipeNonequivalent 
Control Group Design. Penentuan sampel menggunakan teknikpurposive sampling yaitu 
siswa kelas X IPA 2 sebagai kelas kontrol dan X IPA 1 sebagai kelas eksperimen semester 
genap di SMA Negeri 5 Pontianak. Hasil penelitian menunjukanhasil belajar siswa yang 
diajar menggunakan metode pembelajaran  PQ4Rberbantuan media komik lebih tinggi 
yaitu dengan nilai gain 33,17 dengan siswa yang diajar menggunakan metode 
konvensional berbantuan media komikdengan nilai gain 17,79. Hasil perhitungan  Effect 
Sizehasil belajar sebesar 1,04 (55,4 %)hal ini menunjukan pembelajaran dengan metode 
PQ4R berbantuan media komik memberikan pengaruh pada peningkatan hasil belajar 
siswa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa yang menggunakan 
metode PQ4R berbantuan media komik lebih tinggi dari pada hasil belajar siswa 
menggunakan metode konvensional berbantuan media komik 

Kata kunci:PQ4R , media komik, hasil belajar,kingdom animalia 

 
PENDAHULUAN 

Biologi merupakan salah satu bidang 

studi yang menduduki peranan penting 

dalam pembelajaran IPA, karena biologi 

merupakan mata pelajaran yang 

mempelajari makhluk hidup. Salah satu 

upaya yang dapat memudahkan seorang 

guru dalam mengajarkan konsep biologi 

adalah metode mengajar yang aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, dengan demikian maka 

siswa akan tertarik serta diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru biologi di SMA Negeri 5 

Pontianak diperoleh informasi, 

penggunaan metode pembelajaran dan 

media visual di sekolah tersebut masih 

belum digunakan secara maksimal, 

sehingga mempengaruhi hasil belajar 

siswa di kelas. Menurut Suprijono Agus 

(2013:46) melalui metode pembelajaran 
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guru dapat membantu peserta didik 

mendapatkan informasi, keterampilan, 

mengekspresikan ide, cara berpikir dan 

ide. Ahmad Rohani (2014:1) menyatakan 

fungsi media ialah dapat menyampaikan 

informasi dalam proses belajar 

mengajar, memperjelas informasi pada 

waktu tatap muka dalam proses belajar. 

Rendahnya hasil belajar siswa 

khususnya terjadi pada materi kingdom 

animalia di Sekolah Menegah Atas 

Negeri  5 Pontianak masih dibawah KKM 

yaitu 78. Hasil data nilai  yang diperoleh 

tahun ajaran 2013/2014 dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Presentase Ketidaktuntasan 

Hasil Belajar Siswa Pada 

Ulangan Harian Semester 

Genap Kelas X Sekolah 

Menegah Atas Negeri 5  

Pontianak Tahun Ajaran 

2013/2014 

Materi Pelajaran 

Persentase (%) 

Tuntas  

(T) 

Tidak 

Tuntas 

(TT) 

Keanekaragaman 

Hayati 
69,11 30,88 

Kingdom Plantae 75,73 24,26 

Kingdom Animalia 47,05 52,94 

Sumber : dokumentasi mata pelajaran 

biologi SMA N 5 Pontianak 

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh 

informasi 52,94 % siswa belum mencapai 

ketuntasan hasil belajar pada materi 

kingdom animalia dan persentase 

ketidaktuntasan siswa pada materi 

kingdom animalia  lebih besar 

dibandingkan dengan materi pelajaran 

keanekaragaman hayati dan kingdom 

plantae.  

Kingdom animalia merupakan 

materi yang diajarkan di kelas X SMA 

pada semester genap. Materi animalia 

khususnya invertebrata terdapat 

sembilan sub materi yaitu filum 

Arthopoda, Echinodermata, Porifera, 

Coelenterata, Nemathelminthes, 

Annelida, Mollusca, Platyhelminthesdan 

Chordata. Materi –materi tersebut 

secara umum memiliki konsep yang 

saling berkaitan mulai dari pengertian, 

struktur tubuh, maupun klasifikasi 

sehingga belajar dengan teknik 

menghapal saja tidak cukup untuk 

mempelajari materi ini. Konsep – konsep 

yang ada pada materi ini harus dipahami 

dengan baik oleh siswa karena akan 

digunakan terus pada materi biologi 

selanjutnya yang berhubungan dengan 

materi ekosistem, sistem gerak, sistem 

sirkulasi, sistem pencernaan, sistem 

respirasi, sistem reproduksi, dan materi-

materi yang berhubungan dengan 

animalia. 

Berdasarkan observasi di kelas, 

ketidaktuntasan hasil belajar siswa 

sangat erat kaitanya dengan metode 

guru dalam mengajar. Metode yang 

selama ini digunakan oleh guru ialah 

metode konvensional dan diskusi dengan 

berbantuan media papan tulis maupun 

buku. Hasil wawancara dengan siswa, 

menunjukan siswa kurang berinteraksi 

dengan guru saat proses pembelajaran 

berlangsung dan siswa kesulitan 

mengingat materi yang telah diajarkan. 

Penggunaan Metode pembelajaran 

dan media visual sangat diperlukan 

dalam pembelajaran di kelas. 
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Berdasarkan penelitian Faridah Anum 

Siregar (2012 : 34) langkah perbaikan 

dalam pembelajaran yang dapat 

dilakukan salah satunya adalah dengan 

memilih metode dan media 

pembelajaran yang tepat. Salah satu 

metode yang dapat digunakan adalah 

metode PQ4R (Preview, Question, Read, 

Reflect, Recite, Review) dengan 

berbantuan media komik.  

Metode PQ4R bertujuan untuk 

meningkatkan daya paham dan daya 

ingat siswa tentang materi yang siswa 

baca dengan cara membaca dan menulis. 

Penggabungan metode PQ4R dengan 

menggunakan media komik dalam pokok 

bahasan materi Animalia berupaya agar 

pembelajaran disampaikan secara 

menarik. Siswa diharapkan secara aktif 

mampu menggali sendiri intisari bacaan 

tersebut sehingga pesan yang 

disampaikan akan tersimpan di otak 

kanan yang merupakan long term 

memory. Harapannya, setelah siswa 

tertarik dengan metode PQ4R dan media 

komik akan berdampak pada 

peningkatan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian Ida Ayu 

Widiyanthi, Nyoman Sugihartini, dkk 

tahun 2014 bahwa metode 

pembelajaran PQ4R terhadap hasil 

belajar TIK rata-rata post-test hasil 

belajar pada kelas eksperimen lebih 

besar dibandingkan dengan kelas 

kontrol. Hasil penelitian Elis Mediawati 

tahun 2011 menunjukkan bahwa setelah 

menyampaikan materi dengan 

menggunakan media pembelajaran 

komik, hasil pembelajaran Akuntansi 

terbukti lebih efektif dibandingkan 

dengan yang tidak menggunakan media 

pembelajaran komik yang diberlakukan 

kepada kelas kontrol.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti 

tertarik melakukan penelitian mengenai 

Implementasi Metode PQ4R Berbantuan 

Media Komik pada materi kingdom 

animalia terhadap hasil belajar siswa 

kelas X SMA Negeri 5 Pontianak perlu 

dilakukan dengan harapan untuk 

membantu guru dalam memilih metode 

dan media pembelajaran yang efektif 

dan efisienAdapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbedaan 

hasil belajar siswa kelas X SMAN  5 

Pontianak  pada materi  kingdom 

animalia yang diajar menggunakan 

metode PQ4R berbantuan media komik 

dengan metode konvensional 

berbantuan media komik dan besarnya 

pengaruh metodepembelajaran metode 

PQ4R berbantuan media komik  

terhadap hasil belajar siswa kelas X 

SMAN  5 Pontianak  pada materi 

kingdom animalia. 

METODE PENELITIAN 

Metode dan Bentuk Penelitian 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  eksperimen dengan 

bentuk desainquasi experiment design. 

Jenis desain yang digunakan dalam 

penelitian yaitu nonequivalentcontrol 

group design. 

Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan 

yaitumetode pembelajaran PQ4R 

berbantuan media komikdan metode 

Konvensional berbantuan media 

komik 

2. Variabel terikat 
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Kegiatan 
Kelas Eksperimen 

Hari/Tanggal Waktu 

Pretest Selasa/ 19Mei, 2015 10.15-10.30 

Perlakuan 1. Selasa/19 Mei, 2015 

2. Kamis/21 Mei, 2015 
10.15-11.45 
10.15-11.45 

Posttest Kamis/21Mei, 2015 11.30-11.45 

 

Kegiatan 
Kelas Kontrol 

Hari/ Tanggal Waktu 

Pretest Rabu/ 20 Mei,2015 10.15-10.30 

Perlakuan  Rabu/20 Mei,2015 
 Kamis/21 Mei, 2015 

10.15-11.45 
08.30-08.45 

Posttest Kamis/21Mei, 2015 08.30-10.00 

 

Variabel terikat pada penelitian ini 

yaitu hasil belajar siswa kelas X SMAN 

5 Pontianak pada materi kingdom 

animalia. 

Populasi dan Sampel 

Seluruh populasi dalam penelitian 

iniadalah siswa kelas X SMAN 5 

Pontianak tahun ajaran2014/2015 yang 

terdiri dari atas kelas XA, XB,XC dan 

XD.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan yaitu sampling purposive. 

Sampel dalam penelitian ini 

menggunakan dua kelas yakni  kelas 

XA2014/2015 sebagai kelas 

eksperimendan kelas XB2014/2015 

sebagai kelas kontrol. 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 19 

Mei - 21 Mei 2015. Tempat penelitian di 

SMAN 5 Pontianak pada kelas XAdan XB 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi dan 

pengukuran. Alat pengumpul data yang 

digunakan adalah lembar observasi dan 

tes. Soal tes yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pilihan 

gandasebanyak 25 soal. Tes yang 

digunakan adalah tes yang dibuat oleh 

peneliti sendiri, sehingga perlu dilakukan 

validasi, reliabilitas, taraf kesukaran dan 

daya pembeda. 

 

Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Hasil Belajar 

a. Pengolahan data hasil pretest dan 

posttest 

Penskoran hasil pretest dan posttest 

siswa diberi dengan skor 1 jika 

menjawab benar dan 0 jika menjawab 

salah. Skor akan di konversikan dengan 

menggunakan rumus di bawah ini 

(Majid, 2014: 343) 

             Nilai = 
𝑆𝑘𝑜𝑟𝑦𝑎𝑛𝑔𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 X 100 

b. Perhitungan perbedaan nilai hasil 

belajar siswa. 

 Pengukuran hasil belajar 

didapat dan dianalisis dengan 

menggunakan nilai gain.(Gain= 

nilai posttest – nilai 

pretest).Selanjutnya melakukan 

analisis statistik untuk menguji 

perbedaan hasil belajar, melalui uji 

sebagai berikut: 

1) Uji prasyarat 

Uji normalitas nilai gain 

dengan menggunakan SPSS 17,0 

for windows. Penelitian ini 

menggunakan uji Shapiro-Wilk 

dengan koreksi Liliefors 

dengantaraf signifikasi 0,05.  
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Setelah dilakukan uji 

normalitas, bahwa kedua kelas 

berdistribusi normal maka 

dilanjutkan dengan uji 

Homogenitas. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dengan 

menggunakan uji Levenge’s Test 

nilaisignifikansinya adalah 

0,044. Nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka 

berdasarkan kriteria 

pengambilan keputusan dapat 

disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan varians antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol 

atau dengan kata lain varians 

antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol adalah berbeda.  

3) Uji - t 

Hasil uji-t adalah 0,000. 

Karena nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 maka 

berdasarkan pengambilan 

keputusan, 𝐻𝑎  diterima.menunj-

ukkan bahwa Ada perbedaan 

hasil belajar siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 

c. Perhitungan Effect Size (ES) 

 Untuk melihat pengaruh 

penggunaan metode PQ4R 

berbantuan media komikterhadap 

hasil belajar maka dilakukan 

perhitungan Effect Size. Berdasarkan 

perhitungan menggunakan Effect Size 

(ES) diperoleh nilai sebesar 1,04 yang 

termasuk dalam kategori tinggi, 

karena nilai ES lebih besar atau sama 

dengan 0,8 (ES ≥ 0,8) tergolong tinggi. 

Merujuk pada nilai persentasi Cohen 

(1988) diperoleh nilai 55,4%. Dengan 

demikian metode PQ4R berbantuan 

media komik berpengaruh terhadap 

hasil belajar siswa SMA N 5 Pontianak. 

HASIL  

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2:Nilai      Rata-RataPretest,  

 Posttest dan Nilai GainKelas 

Eksperimen dan Kontrol 

Kelas  Pretest Postest Gain  

Eksperimen 47,33 80,51 33,17 

Kontrol 47,89 65,69 17,79 

PEMBAHASAN 

1. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas 

Eksperimen Dan Kelas KontrolPada 

Materi Kingdom Animalia 

Perbedaan hasil belajar siswa 

antara  kelas eksperimen dan kelas 

kontrol terlihat dari nilai rata-rata 

gain kedua kelas. Berdasarkan nilai 

hasil belajar terdapat perbedaan 

antara kelas eksperimen dan kelas 

kontrol hasil belajar kelas eksperimen 

lebih tinggi (33,17) daripada kelas 

kontrol (17,79). Hasil tersebut dapat 

dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan nilai Hasil gain 

belajar siswa kelas eksperimen yaitu 

Gambar 1. Grafik Nilai Hasil Belajar Kelas 

Ekperimen Dan Kontrol 
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33,17 dan kelas kontrol  yaitu 17,79. 

Hal ini menunjukan hasil belajar siswa 

yang diajarkan dengan metode PQ4R 

berbantuan media komik lebih tinggi 

dari hasil belajar siswa yang diajarkan 

dengan metode konvensional 

berbantuan media komik. 

Hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah 

laku, tingkah laku sebagai hasil belajar 

dalam pengertian yang luas 

mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Nana Sudjana ,2012 : 

2).Hasil belajar digunakan sebagai 

petunjuk untuk mengetahui sejauh 

mana keberhasilan siswa dalam 

kegiatan belajar-mengajar yang sudah 

dilakukan(Ida Ayu Widiyanthi, 

Nyoman Sugihartini, dkk, 2014: 36).   

Dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar merupakan sesuatu yang 

dicapai atau diperoleh siswa berkat 

adanya usaha yang mana hal tersebut 

dinyatakan dalam bentuk penguasaan 

dan pengetahuan. 

Kenaikan hasil belajar pada kelas 

ekspeimen yang mengunakan metode 

PQ4R lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol yang 

mengunkanan metode konvensional. 

Hal ini disebabkan proses 

pembelajaran yang dilakukan pada 

kedua kelas berbeda. Secara rinci 

proses belajar mengajar di dalam 

kedua kelas tersebut digambarkan 

sebagi berikut: 

a. Pada kelas yang diajarkan metode 

PQ4R siswa secara 

individumembaca komik yang 

sudah disediakan sebelumnya, 

kemudian siswa di minta untuk 

membuat pertanyaan sendiri dan 

selanjutnya siswa tersebut 

menjawab pertanyaan yang telah 

dibuat olehnya sendiri setelah 

menjawab pertanyaan, siswa 

mempresentasikan hasil jawaban 

dalam bentuk catatan yang telah 

dibuat, dengan bantuan media 

komikproses pemebelajaran yang 

dilakukan dengan metode PQ4R 

membuat siswa lebih antusias 

belajar, termotivasi, aktif, dan 

siswa terbiasa membuat catatan 

intisari dari apa yang telah 

dipelajari. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian telah dikemukan 

oleh Ary Nur Wahyuningsih (2012 : 

24)menggunakan metodePQ4R 

membuat siswa antusias 

belajar,termotivasi, aktif dan 

konsep materi dapat lebih mudah 

disampaikan. Siswa 

terbiasamembuat catatan intisari 

dari apa yang telah dipelajari, 

sehingga harapannya pemahaman 

materi terekam lebih lama pada 

memori mereka. 

b. Pada pembelajaran kelas kontrol 

guru menjelaskan sedikit materi 

yang akan diajarkan kemudian 

setiap siswa diberikan komik 

invertebrata, setiap siswa 

membaca komik setelah siswa 

selesai membaca komik guru 

memberikan penjelasan lebih 

lengkap sesuai dengan isi dari 

komik tersebut. Proses 

pembelajaran dengan metode 

konvensional berbantuan media 

komik siswa menjadi kurang aktif 

dan kurang bersemangat dalam 
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belajar karena hanya 

memperhatikan guru 

menyampaikan materi dan 

membaca komik tanpa ada 

perintah yang berkelanjutan.  

Informasi di atas menunjukan 

bahwa pembelajaran biologi dengan 

menggunakan metode pembelajaran 

PQ4R berbantuan media komik 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Oleh karena itu sesuai dengan 

pendapat Wina Sanjaya (2008:51), 

mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran adalah suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan 

guru dan siswa agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara 

efektif  dan efisien. Melalui metode 

pembelajaran PQ4R yang bertujuan 

untuk meningkatkan daya paham dan 

daya ingat siswa tentang materi yang 

mereka baca dengan cara membaca 

dan menulis. Hal ini sesuai dengan 

pendapatMuhibbin Syah (2012:144), 

bahwa metode pembelajaran metode 

PQ4R, pada hakikatnya merupakan 

penimbul pertanyaan dan tanya 

jawab yang dapat mendorong 

pembaca teks melakukan pengolahan 

materi secara lebih dalam dan luas. 

Metode pembelajaran PQ4R 

banyak memberikan keutungan 

yaitukegiatan ini diawali dengan “P” 

yang berartiPreview. Menurut 

Suprijono Agus (2009 : 103) 

Previewadalah Pelacakan ide pokok 

dilakukan denganmembiasakan 

peserta didik membaca selintas dan 

cepat bahan bacaan. Pada langkah ini 

dimulai dengan kegiatan ekplorasi, 

guru menjelaskan secara singkat 

materi pelajaran yaitu filum porifera, 

coelenterata, platyhelminthes, 

nemahelminthes dan annelida 

berdasarkan Klasifikasi, ciri – ciri, dan 

peranan dalam kehidupan. Guru 

melibatkan siswa dengan cara 

meminta siswa membaca dengan 

sekilas (preview) tujuan dan indikator 

dari komik invertebrata yang telah 

diberikan pada setiap siswa. Pada 

kegiatan ini sebagian besar siswa 

membaca, waktu yang diperlukan 

dalam kegiatan preview ini yaitu ± 3 

menit. Bagian-bagian yang dapat 

dibaca misal tujuan pembelajaran dan 

indikator pembelajaran. Melalui 

preview peserta didik 

telahmempunyai gambaran mengenai 

hal yang dipelajarinya 

Guru melanjutkan pembelajaran 

dengan langkah ketiga “Q” yang 

berarti Question atau bertanya 

Menurut Suprijono Agus (2009 : 103) 

Question adalah Peserta didik 

merumuskan pertanyaan-

pertanyaanuntuk dirinya 

sendiri.Pertanyaan dapat 

dikembangkan dari yang sederhana 

menuju pertanyaan yangkompleks.Hal 

ini sesuai dengan hasil penelitian 

Ruqia Bibi, dan Manzoor H. Arif, 

(2011:4)peserta didik merumuskan 

pertanyaan-pertanyaann untuk 

dirinya sendiri Pada langkah ini siswa 

diminta untuk membuat pertanyan 

dari komik invertebrata yang telah 

mereka baca minimal 2 pertanyaan 

dan guru juga memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada siswa 

hal ini dilakukan agar tujuan 

pembelajaran tercapai, hal ini juga 
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bertujuan untuk mengembangakan 

kemampuan siswa dalam membuat 

pertanyan.  

Waktu yang diperlukan untuk 

kegiatan Question yaitu ± 5 menit, 

beberapa pertanyaan siswa yaitu apa 

contoh dari setiap filum, sebutkan 

peranan bagi kehidupan dari setiap 

filum, dan apa ciri – ciri dari setiap 

filum.Pertanyaan dapat 

dikembangkan dari yang sederhana 

menuju pertanyaan yangkompleks. 

Pertanyaan itu meliputi apa, siapa, di 

mana, kapan, mengapa, 

danbagaimana atau 5W 1H (what, 

who, where, when, why, and how).  

Guru melanjutkan pembelajaran 

dengan langkah selanjutnya yaitu 

membaca atau “R” yang berarti Read, 

Menurut Suprijono Agus (2009 : 103) 

Read  adalah membaca isi bacaan 

seluruhnya, mulai dari judul hingga isi 

dari semua materi. Pada langkah ini 

siswa diminta untuk membaca 

kembali komik kingdom invertebrata 

dengan materi filum porifera, 

coelenterata, platyhelminthes, 

nemahelminthes dan annelida 

berdasarkan klasifikasi, ciri – ciri, dan 

peranan dalam kehidupan, dengan 

teliti serta mencari jawaban dari 

pertanyaan yang telah dibuat 

sebelumnya. Hal ini sesuai dengan 

hasil penelitian  Ploetzner, Rolf dan 

Lowe, (2013:4) membaca teks secara 

menyeluruh sementara menjaga 

pertanyaan dirumuskan dalam 

pikiran. Waktu kegiatan pada langkah 

ini ± 10 menit. 

dilanjutkan dengan langkah 

Reflect memahami materi kingdom 

animalia dari hasil kegiatan membaca. 

Membuat dan menjawab pertanyaan 

ini bertujuan untuk menambah 

pemahaman konsep terhadap materi. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Jonathan N, (2013: 183) pada langkah 

reflect pembaca berusaha 

menemukan jawaban sendiri dari 

pertanyaan yang sudah dibuat 

sebelumnya. Pada langkah ini waktu 

yang diperlukan untuk kegiatan 

Reflect ± 7 menit. Selama membaca 

peserta didik harus melakukan refleksi 

atau “R” berarti reflect. 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-subtopik di dalam teks dengan 

konsep-konsep, (3) mengaitkan hal 

yang dibacanya dengan kenyataan 

yang dihadapinya,  

Langkah berikutnya yaitu “R” 

yang berarti ReciteMenurut Suprijono 

Agus (2009 : 103) Recite yaitu 

mengulang kembali jawaban atas 

pertanyaan yang telah dibuat, hal ini 

dilakukan dengan memilih beberapa 

siswa secara acak untuk membaca 

pertanyaan dan jawaban yang telah 

dibuat.  

Beberapa contoh dari 

pertanyaan siswa apa peranan 

porifera bagi kehidupan siswa 

tersebut menjawab pertama sebagai 

pelengkap ekosistem laut, tempat 
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berlindung ikan dan sebagai bahan 

pengosok, pertanyaan selanjutnya 

apa saja ciri-ciri dari platyhelminthes 

siswa tesebut menjawab Tubuh pipih 

dorsoventral, bagian kepala 

berbentuk segitiga dengan tonjolan 

seperti dua kepingyang terletak disisi 

lateral yang disebut aurikel, bagian 

ekor meruncing. Pada langkah ini 

Guru mengalami kesulitan karena 

beberapa siswa yang ditunjuk tidak 

mau menjawab pertanyaan dari 

jawaban yang telah dibuat. 

Terpentingdalam membawakan 

kembali apa yang telah dibaca dan 

dipahami oleh pesertadidik adalah 

mereka mampu merumuskan konsep-

konsep, menjelaskanhubungan antar 

konsep tersebut, dan 

mengartikulasikan pokok-pokok 

pentingyang telah dibacanya dengan 

redaksinya sendiri. Akan lebih baik 

jika pesertadidik tidak hanya 

menyampaikannya secara lisan 

namun juga dalam bentuktulisan. 

Langkah berikutnya yaitu “R” 

yang berarti ReviewMenurut 

Suprijono Agus (2009 : 103) Review 

adalah peserta didik diminta 

membuat rangkuman 

ataumerumuskan intisari dari bahan 

yang telah dibacanya. Pada langkah 

review siswa diminta membuat 

rangkuman ataumerumuskan intisari 

dari bahan yang telah dibacanya. 

Guru meminta siswa untuk membuat 

rangkuman dari pembahasan materi 

sebelumnya setelah membuat 

rangkuman tersebut guru. Hal ini 

sesuai dengan hasil penelitian 

Ploetzner, Rolf dan Lowe, 

(2013:4)mencoba untuk mengingat 

atau meringkas informasi yang telah 

dibaca tanpa melihat. Ketika guru 

menunjuk salah satu siswa untuk 

membaca rangkuman,hanya 

beberapa siswa yang bersedia 

membacakan rangkuman yang telah 

dibuat. Terpenting pada tahap 

inipeserta didik mampu merumuskan 

kesimpulan sebagai jawaban 

daripertanyaan-pertanyaan yang 

telah diajukannya. Langkah tersebut 

dinamakan“R” yang berarti Review. 

Langkah akhir (penutup), guru 

mengarahkan siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah 

diajarkan. Pada kegiatan ini, siswa 

menjawab secara berebutan sehingga 

suasana kelas menjadi ribut. Guru 

kemudian menunjuk salah satu siswa 

untuk menyimpulkan materi yang 

telah diajarkan. Waktu yang 

dibutuhkan dalam kegiatan penutup ± 

10 menit. 

Keberhasilan dalam penelitian 

ini tidak terlepas dari media yang 

dikolaborasikan dengan metode 

pembelajaran PQ4R, walaupun dalam 

penelitian ini antara metode 

pembelajaran PQ4R dan metode 

konvensional sama-sama 

menggunakan alat bantu 

pembelajaran berupa media komik. 

Sesuai dengan pendapat Azhar Arsyad 

(2009 : 35), bahwa media 

pembelajaran dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar siswa. Kualitas 

proses pembelajaran di sekolah hanya 

dapat dapat berlangsung lebih 

optimal jika ditunjang oleh alat bantu 

pembelajaran, khususnya dalam 
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pembelajaran biologi yang materinya 

banyak menyajikan materi tentang 

makhluk hidup, seperti salah satu bab 

yang diteliti dalam penelitian ini yaitu 

kingdom animalia. 

Pembelajaran pada kelas 

kontrol dilakukan dengan metode 

konvensional. Pada metode ini, guru 

(peneliti) menyampaikan materi 

secara langsung kepada siswa dengan 

menggunakan media komik yang 

sama dengan media komikyang 

disajikan di kelas eksperimen. Faridah 

Anum Siregar (2012:35) 

mengungkapkan bahwa metode 

ceramah merupakan metode 

mengajar klasikal yang di dalamnya 

aktivitas guru mendominasi kelas dan 

siswa hanya menerima apa-apa saja 

yang disampaikan oleh guru, sehingga 

siswa menjadi pasif dalam belajar. 

metode ceramah merupakan suatu 

cara penyampaian (memberikan) 

informasi lisan oleh guru terhadap 

siswa di dalam ruang tertentu, siswa 

mendengarkan dan mencatat 

seperlunya, kemudian pembelajaran 

bersifat pasif karena hanya berpusat 

pada guru. 

Media komik yaitu suatu media 

pembelajaran yang memuat teks dan 

gambar yang mengungkapkan suatu 

cerita dalam urutan yang erat, 

dihubungkan dengan gambar dan 

dirancang untuk memberikan hiburan 

kepada pembaca.sehingga siswa 

semakin tertarik untuk belajar dan 

membuat hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Yudhi Munadi, 

(2008:100), bahwa dengan media 

komikdapat menghasilkan hasil 

belajar siswa yang lebih baik karena 

Dapat mengembangkan minat baca 

anak dan salah media yang cocok 

digunakan dalam metode 

pembelajaran terutama metode 

PQ4R. 

 

2. Pengaruh Menggunakan Metode 

PQ4RTerhadap Hasil Belajar Biologi 

Kingdom Animalia 

Berdasarkan analisis data pada 

hasil penelitian dapat dikatakan 

pembelajaran dengan Metode PQ4R 

berpengaruh posistif terhadap hasil 

belajar. Hal ini didukung oleh 

perbedaan hasil belajar gain kelas 

eksperimen sebesar 33,17 dan kelas 

kontrol sebesar 17,79 Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini juga 

relevan dengan penelitian 

sebelumnya yaitu Ary Nur 

Wahyuningsih (2012:23), terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa yang 

diberi perlakuan dengan metode 

PQ4R dengan nilai sebesar 82,1 

sedangkan model pembelajaran 

konvensional dengan nilai sebesar 

67,9 dan juga penelitian Resi 

Mayangsari,Sukardi, Kusumantoro 

(2012:14) nilai untuk perlakuan PQ4R 

78,57 sedangkan perlakuan untuk 

pembelajaran konvensional 75,31.  

Perbedaan hasil belajar dari kelas 

ekperimen dan kelas kontrol hasil 

penelitian ini didukung juga oleh hasil 

perhitungan Effect Size (ES) yaitu uji 

yang dilakukan untuk mengetahui 

berapa besar pengaruh suatu 

perlakukan yang diperoleh hasil ES 

tergolong dalam kategori tinggi (55,4 
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%). Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hasil belajar dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya metode 

pembelajaran yang diterapkan oleh 

guru. Oleh karena itu guru harus 

selektif memilih metode 

pembelajaran yang cocok untuk 

menyampaikan materi pembelajaran 

agar tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan dapat tercapai. 

Besarnya pengaruh metode PQ4R 

berbatuan media komik pada materi 

kingdom animalia terhadap hasil 

belajar siswa disebabkan berbagai 

faktor, diantaranya metode 

pembelajaran maupun media 

pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Muhibbin Syah (2008: 132), 

bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa 

adalah faktor metode pembelajaran 

yang digunakan oleh guru salah 

satunya metode PQ4R. Melalui 

metode PQ4R bertujuan untuk 

meningkatkan daya paham dan daya 

ingat siswa tentang materi yang 

mereka baca dengan cara membaca 

dan menulis, hal ini juga didukung 

oleh penelitian Yektiono, Ekohariadi, 

Tri Rijanto (2014:107) metode PQ4R 

dapat meningkatkan kemampuan 

analisis, keterampilan dan hasil 

belajar siswa. 

Pengaruh metode PQ4R 

berbatuan media komik pada materi 

kingdom animalia komik yaitu terlihat 

dari langkah Read, Reflect dan Recite, 

yaitu pada langkah Read siswa 

membaca komik dengan materi filum 

porifera,annelid,nemahelminthes, 

coelenterata, dan platyhelminthes 

berdasarkan Klasifikasi, ciri – ciri, dan 

peranan dalam kehidupan. Karena 

tampilan komik yang menarik untuk 

dibaca sehingga siswa cukup aktif 

dalam mambaca komik berdasarkan 

Pendapat Muhammad Noer (2009:22) 

membaca dapat meningkatkan 

pemahaman menjadi lebih baik, 

Dalam hal ini sesuai dengan penelitian 

Ruqia Bibi dan Manzoor H. Arif 

(2011:4) Selama pembacaan, siswa 

memeriksa pemahaman mereka 

dengan menegaskan kembali apa 

yang mereka pelajaridari pemilihan 

membaca teks sacara menyeluruh 

dan mengingat apa yang dibaca 

sambil merumuskan jawaban dari 

pertanyaan. pada langkah Reflect 

siswa memfoskan bacaannya untuk 

mencari jawaban atas pertanyaan 

yang telah dibuat maupun yang 

diberikan untuk mereka pahami hal 

ini sesuai dengan penelitian Jonathan 

N. (2013: 183) membuat konsep-

konsep jawaban dari pertanyaan dan 

menghubungkan setiap materi 

kemateri berikutnya, dan langkah 

berikutnya yaitu Recite dimana pada 

langkah ini siswa ditunjuk untuk 

menjawab pertanyaan yang 

sebelumnya sudah dirumuskan hal ini 

sesuai dengan penelitian Ploetzner, 

Rolf dan Lowe, (2013:4) menjawab 

pertanyaan dengan memberikan 

penjelasan tentang teks dalamkata-

kata sendiri. 

Materi kingdom animalia 

memiliki cakupan yang sangat luas, 

waktu yang disediakan untuk 

menyampaikan materi hanya enam 
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jam, selama ini guru sering 

menggunakan metode konvensional 

dan bersifat abstrak yang 

menyebabkan hasil belajar biologi 

materi kingdom animalia selama ini 

belum maksimal. Sehingga, dengan 

metode PQ4R berbantuan media 

komik yang diterapkan dalam 

penelitian menjadikan suatu solusi 

dalam menyampaikan materi 

kingdom animalia yang memiliki 

cakupan yang sangat luas, waktu yang 

relatif lebih. Peningkatan hasil belajar 

penerapan metode PQ4R  berbantuan 

media komik dalam penelitian ini 

tergambar dari perbedaan hasil 

belajar dari kelas ekperimen dan kelas 

kontrol hasil penelitian ini didukung 

oleh hasil perhitungan Effect Size (ES) 

yaitu uji yang dilakukan untuk 

mengetahui berapa besar pengaruh 

suatu perlakukan yang diperoleh hasil 

ES tergolong dalam kategori tinggi 

(55,4 %). Berhubung metode PQ4R 

berbantuan media komikmemerlukan 

berbagai persiapan, maka peneliti 

memiliki keterbatasan diantaranya 

Kurangnya waktu karena kegiatan 

pemebelajaran membutuhkan 

tahapan – tahapan yang biasanya 

membutuhkan waktu yang lama dan 

kesiapan dari siswa untuk metode 

PQ4R. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil belajar 

siswa yang diberikan 

pembelajaran menggunakan 

metode PQ4R berbantuan media 

komik dan siswa yang diajar 

dengan metode konvensional 

berbantuan mediakomik pada 

materi kingdom animalia di kelas X 

SMAN 5 Pontianak. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai perhitungan 

gain hasil belajar yang diperoleh di 

kelas eksperimen  sebesar 33,17 

sedangkan kelas kontrol sebesar 

17,79. Selain itu dari hasil 

perhitungan uji - T menghasilkan 

angka signifikan sebesar 0,79. 

2. Metode PQ4R berbantuan media 

komik memberikan pengaruh yang 

tinggi terhadap hasil belajar siswa 

pada materi kingdom animalia 

kelas X SMAN 5 Pontianak dilihat 

dari tabel Z diperoleh nilai 55,4 % 

dengan nilai Effect Size (ES) 

sebesar 0,93. 
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