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Abstract : This study aims to determine the effect of the PQ4R strategy with the help of comic 

media on the learning achievement of students of class XI IPS on creative products and 

entrepreneurship as the subject of entrepreneurship in Ma Al-Falah Bangilan in the academic 

year 2019/2020.This type of research is a quasi-experimental, quantitative approachThe 

population in this study were students of class XI IPS consisting of 51 students. all members of 

the population were sampled as research. Data collection techniques using 3 ways, namely 

documentation, observation and tests. The data analysis technique used is the prerequisite test 

analysis with the normality test, homogeneity test and hypothesis testing using the t test. From the 

results of the study that the experimental class (XI IPS-1) has the average of 80.76 while for the 

control class (XI IPS-2) has the average of 68.6. Based on calculations using the t test with a 

significance level of 5% obtained t_calculate = 6.022 and t_ (table) = 2.011. Thus t_count> t_ 

(table) so H_0 is rejected.The results showed that there was an influence of the PQ4R strategy 

with the help of comic media on the learning achievement of students of class XI IPS on creative 

products and entrepreneurship as the subject of entrepreneurship in Ma Al-Falah 2019/2020 

school year. 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi PQ4R dengan bantuan 

media komik terhadap prestasi belajar siswa kelas XI IPS mata pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan pokok bahasan kewirausahaan di Ma Al-Falah Bangilan tahun pelajaran 

2019/2020. Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen, dengan pendekatan kuantitatif.. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS yang terdiri dari 51 siswa. seluruh 

anggota  populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan 3 cara 

yaitu dokumentasi, observasi dan tes. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

prasyarat analisi dengan uji normalitas, uji homogenitas serta uji hipotesis yang menggunakan 

uji t. Dari hasil penelitian bahwa kelas eksperimen (XI IPS-1) mempunyai nilai rata-rata 80,76 

sedangkan untuk  kelas kontrol (XI IPS-2) mempunyai nilai rata-rata 68,6. Berdasarkan 

perhitungan menggunakan uji t dengan taraf signifikansi 5% diperoleh        = 6,022 dan 

       = 2,011. Dengan demikian          >        sehingga    ditolak.Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh strategi PQ4R dengan bantuan media komik terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI IPS mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pokok 

bahasan kewirausahaan di Ma Al-Falah tahun pelajaran 2019/2020.  
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PENDAHULUAN  

pendidikan merupakan 

kebutuhan yang sangat penting bagi 

masyarakat pada umumnya. hal ini 

dilihat dari banyaknya masyarakat diusia 

sekolah yang mengenyam pendidikan di 

berbagai tingkat sekolah mulai dari 

sekolah dasar sampai tingkat perguruan 

tinggi. pendidikan merupakan salah satu 

komponen yang ikut menunjang 

keberhasilan pembangunan suatu bangsa 

maka, Melalui pendidikan diharapkan 

dapat meningkatkan kreatifitas, 

pengetahuan, dan kemampuannya 

terhadap ilmu perkembangan teknologi.  

 Dalam dunia pendidikan tidak 

lepas dari masalah-masalah yang harus di 

hadapi. Masalah pendidikan dan 

pengajaran merupakan masalah yang 

cukup kompleks dimana banyak faktor 

yang ikut mempengaruhinya. Salah satu 

faktor  tersebut diantaranya adalah guru. 

Seorang guru harus bisa menciptakan 

suasana belajar mengajar menjadi lebih 

menarik. Sehingga siswa tidak merasa 

bosan ketika proses belajar mengajar itu 

berlangsung. Setelah melakukan 

observasi yang dilakukan oleh peneliti di 

Ma Al–Falah, dalam kegiatan 

pembelajaran guru lebih cenderung 

menggunakan metode ceramah sehingga  

pembelajaran hanya berpusat pada guru 

dan tidak melibatkan siswa secara aktif, 

akibatnya ketika saat proses 

pembelajaran berlangsung masih ada  

siswa yang  tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru, siswa asik sendiri 

dengan teman sebangku, mengantuk saat 

jam pelajaran, sehingga menyebabkan 

siswa tersebut kurang memahami 

pelajaran yang telah dijelaskan. Hal-hal 

tersebut memberikan dampak terhadap 

prestasi belajar siswa yang masih rendah 

terutama pada mata pelajaran produk 

kreatif dan kewirausahaan. Dengan 

adanya masalah tersebut diharapkan 

seorang guru bisa menggunakan strategi 

pembelajaran yang bisa melibatkan siswa 

agar siswa lebih aktif  dan tidak bosan 

dalam proses belajar mengajar. Salah 

satu strategi yang bisa diterapkan adalah 

strategi PQ4R dimana strategi ini 

diharuskan siswa untuk terlibat langsung 

dalam proses belajar sehingga 

pembelajaran tidak hanya berpusat pada 

guru saja namun juga terhadap siswa. 

Strategi pembelajaran PQ4R 

dikembangkan oleh Thomas dan 

Robinson pada tahun 1972. Menurut 

Trianto  dalam Nindy Rahayu dkk 

(2017:113) metode PQ4R merupakan 

salah satu bagian dari strategi elaborasi. 

Strategi elaborasi adalah proses 

penambahan perincian sehingga 

informasi baru akan lebih bermakna, oleh 

karena itu membuat pengkodean lebih 

mudah dan lebih memberikan kepastian. 

Strategi ini membantu memindahkan 

informasi baru dari memori jangka 

pendek ke memori jangka panjang 

melalui penciptaan gabungan dan 

hubungan antara informasi baru dengan 

apa yang telah di ketahui. 

Penggunaan strategi PQ4R yang 

dikolaborasikan dengan penggunaan 

media alternatif yang menarik diharapkan 

membantu dalam proses belajar 

mengajar. salah satu media alternatif 

yang dapat digunakan sebagai penunjang  

pembelajaran adalah media komik yang 

di rancang sesuai dengan materi yang 

akan di sampaikan. Menurut Drs. 

Daryanto (2013: 127) komik merupakan 

bentuk kartun yang mengungkapkan 

karakter dan menerapkan suatu cerita 

dalam urutan yang erat hubungannya 

dengan gambar dan dirancang untuk 

memberikan hiburan kepada para 

pembaca.  



Dengan strategi pembelajaran 

PQ4R di bantu dengan media 

pembelajaran komik yang menarik dan 

inovatif diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Menurut Winkel  

dalam  Ghullam Hamdu & Lisa Agustina 

(2011:83) mengatakan bahwa prestasi 

belajar adalah suatu bukti keberhasilan 

belajar atau kemampuan seseorang dalam 

melakukan kegiatan belajar sesuai 

dengan bobot yang dicapainya. Prestasi 

belajar siswa ini dapat di ketahui setelah 

di adakan evaluasi. hasil dari evaluasi 

dapat memperlihatkan tentang tinggi dan 

rendahnya prestasi belajar. 

Berdasarkan latar belakang yang 

telah di kemukakan di atas maka 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahi 

pengaruh strategi PQ4R (preview, 

question, read, recite, reflect, review) 

dengan bantuan media komik terhadap 

prestasi belajar siswa  kelas XI IPS mata 

pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan pokok bahasan 

kewirausahaan di Ma Al-Falah tahun 

pelajaran 2019/2020 ” 

Gambar 1 kerangka berpikir   

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

METODE PENELITIAN  

 jenis pendekatan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif  

tabel 1 . Rancangan Penelitian  

 

metode yang digunakan peneliti 

adalah eksperimen kuasi (quasi 

eksperimental design). Rancangan 

penelitian ini menggunakan dua kelas, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang diberikan perlakuan berbeda. Kelas 

eksperimen di dalam kegiatan belajar 

mengajar menggunakan strategi 

pembelajaran PQ4R dengan bantuan 

media pembelajaran komik yang 

dilakukan secara daring/online melalui 

grub whatsapp. Sedangkan untuk kelas 

kontrol menggunakan model 

pembelajaran dengan memberikan file 

berupa microsoft word yang dilakukan 

secara daring melalui grub whatsapp. 

kedua kegiatan tersebut dilakukan secara 

daring karena pandemi covid-19.  

Menurut Sugiyono (2018:117) 

populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. populasi dalam 

penelitiaan ini berjumlah 51 siswa yang 

terdiri dari kelas XI IPS-1 dan XI IPS-2 

tahun pelajaran 2019/2020 di Ma Al-

Falah. Seluruh populasi dalam penelitian 

ini akan dijadikan sebagai sampel 

penelitian yaitu kelas XI IPS-1(kelas 

eksperimen)  yang berjumlah 26 siswa 

Kelompok Perlakuan Tes-Akhir 

Kelas 

Eksperimen X1 O2 

Kelas 

Kontrol X2 O2 

Masalah Pembelajaran di Kelas XI 

1. Pembelajaran hanya berpusat 

pada guru 

2. Kurangnya pemanfaatan media 

pembelajaran 

Penerapan strategi PQ4R dengan 

bantuan media komik dalam proses 

pembelajaran, diharapkan dapat 

berpengaruh terhadap  prestasi belajar 

siswa   

Prestasi Belajar  

jika dulunya prestasi belajar masih 

rendah, harapannya setelah adanya 

strategi PQ4R dengan bantuan 

media komik dapat berpengaruh 

terhadap  prestasi belajar siswa.  



akan diberlakukan dengan stratgei PQ4R 

dengan bantuan media komik dan kelas 

XI IPS-2 (kelas kontrol) yang berjumlah 

25 siswa akan diberlakukan dengan  

pemberian file berbebntuk microsoft 

word yang berisi materi-materi  tentang 

kewirausahaan.  Dalam penelitian ini 

menggunakan teknik sampling berupa 

teknik nonprobability sampling yaitu 

teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang /kesempatan yang sama 

bagi unsur atau anggota populasi untuk di 

pilih menjadi sampel. Cara pengambilan 

sampel disini yaitu menggunakan sampel 

jenuh karena semua anggota populasi 

akan dijadikan sampel.  

Teknik pengmpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu metode dokumentasi, observasi, 

dan tes. Pengumpulan data dengan 

menggunakan metode dokumentasi ini 

dilakukan dengan meminta dokumen-

dokumen kepada pihak yang 

bersangkutan. Dokumen digunakan untuk 

menjaring data mengenai jumlah siswa. 

Dokumen ini akan digunakan dalam 

mengetahui pengaruh strategi PQ4R 

dengan bantua media komik. Adapun 

post-test yang diberikan diakhir 

pembelajaran untuk melihat sejauhmana 

pemahaman siswa terhadap pembelajaran 

yang telah dilaksanakan. metode 

observasi ini digunakan peneliti untuk 

melihat keadaan kelas, serta 

permasalahan apa yang sedang dihadapi 

oleh peserta didik dalam dalam proses 

pembelajaran. metode tes ini digunakan 

untuk mengatur ada atau tidaknya serta 

besarnya kemampuan obyek yang diteliti. 

Di dalam penelitian ini dilakukan satu 

kali tes yaitu post-test. Adapun post-test 

yang diberikan diakhir pembelajaran 

untuk melihat sejauhmana pemahaman 

siswa terhadap pembelajaran yang telah 

dilaksanakan. 

Uji prasyarat instrumen yang 

dilakukan adalah uji validitas, reliabiltas, 

tingkat kesukaran, daya pembeda soal,. 

Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah uji prasyarat analisis 

dengan uji normalitas dan uji 

homogenitas, serta uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji t. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dengan menggunakan rumus 

validitas butir soal pada hasil validitas isi 

25 soal yang valid sesuai keputusan uji 

                 adalah 20 soal. Menurut 

Kholiqul Amin (2015:1) soal dikatakan 

valid apabila nilai korelasi > nilai kritis 

dan soal dikatakan tidak valid apabila 

nilai korelasi < nilai kritis. Jadi dengan 

jumlah siswa sebanyak 22 dan taraf 

signifikansi 5% maka dapat didapatkan 

hasil         sebesar 0,423.  

Tabel 2  Hasil Uji Validitas   

Sumber : hasil uji validitas butir soal  

Berdasarkan tabel 2 di atas, 

diperoleh 20 soal valid  dengan         > 

0,423 dan 5  soal tidak valid dengan 

        < 0,423 . Artinya hanya ada 20 soal 

yang dapat digunakan. 

Berdasarkan hasil dari uji 

validitas bahwa terdapat 20 butir soal 

yang valid dan 5 yang tidak valid.  

kemudian soal valid tersebut di uji 

reliabilitasnya dengan menggunakan 

rumus KR-20 (   ). Soal dikatakan reliabel 

jika indeks reliabilitas yang diperoleh 

telah melebihi 0,7 (   > 0,7).  

Jumlah 

Soal 
Nomor Soal 

Keputu

san 

Kesimpu 

Lan 

20 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

14, 17, 18, 21, 22, 

23, 24, 25 

        

> 0,423 
Valid 

5 13, 15, 16, 19, 20 
        

< 0,423 

Tidak 

valid  



Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas  

Sumber : hasil Uji relibailitas  

 
Berdasarkan tabel diatas 

Diperoleh     = 0,7412  (0,7412 > 0,7). 

Kesimpulannya adalah bahwa 20 soal 

dikatakan reliabel sehingga 20 soal 

tersebut dapat digunakan sebagai soal uji 

coba.  

Dengan menggunakan rumus 

taraf kesukaran pada hasil uji coba 20 

soal, soal yang digunakan adalah soal 

dengan kategori sedang,mudah dan 

sukar.  Dan didapatkan hasil bahwa ada 

17 soal dengan kategori sedang, 1 soal 

dengan kategori sukar dan  2 soal dengan 

kategori mudah.  

Tabel 4. Uji Taraf Kesukaran  

Sumber : hasil uji taraf kesukaran  

Berdasarkan tabel 4 diatas 

diperoleh hasil 17 soal dalam kategori 

sedang, 1 soal dengan kategori sukar dan 

2 soal dalam kategori mudah,. Artinya 20 

soal dalam kategori sedang,sukar dan 

mudah itu dapat digunakan. 

Dengan menggunakan rumus 

daya beda pada hasil uji coba yaitu 20 

butir soal, soal yang digunakan adalah 

soal dengan kategori cukup dan baik. 

Dan di dapatkan hasil bahwa 12 soal 

dengan kategori cukup, dan 8 soal 

dengan kategori baik.   

Tabel 5. Hasil Perhitungan Daya beda   

Sumber : hasil perhitungan daya beda 

Berdasarkan tabel 5 di atas, 

diperoleh 12 soal dengan kategori cukup 

dan 8 soal dengan kategori baik. Jadi 

yang dapat digunakan ada 20 soal saja 

yaitu 12 soal dengan kategori cukup dan 

8 soal dengan kategori baik. 

Dari hasil uji coba soal yang 

yang telah di teliti validitas isi, validitas 

butir soal, reliabilitas, tingkat kesukaran 

dan daya beda  ada 20 soal yang dapat 

digunakan untuk soal post test pada  

pokok bahasan kewirausahaan pada kelas 

eksperimen dan kelas control.  

Uji normalitas data akhir 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

sampel berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal atau tidak. Uji 

normalitas dilakukan dengan 

menggunakan metode liliefors dengan 

taraf signifikansi 0,05. Uji normalitas 

data akhir diambil dari data post test 

kelas XI IPS-1 (kelas eksperimen) dan XI 

Jumlah soal     ). 
Indeks 

reliabilitas 

20 soal 0,7024 0,7 

Indeks 

kesukar

an 

Kriter

ia 

Jumlah 

soal 
Nomor soal 

P 0,00 

sampai 

0,30 

Sukar 1 18 

P 0,31 

sampai 

0,70 

Sedan

g 
17 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 

8, 9,  10, 11, 

12, 14, 16, 17, 

20. 

P 0,71 

sampai 

1,00 

Mudah 2 6, 19 

Daya beda Kriteria 
Jumlah 

soal 
Nomr soal 

D : 0,00-

0,20 
Jelek (poor) 0 - 

D : 0,21-

0,40 

Cukup 

(satistifactory) 
12 

1, 2, 3, 4,  8, 

11, 14, 16, 

17, 19, 20  

D : 0,41-

0,70 
Baik(good) 8 

6, 7, 9, 10 

,12,13, 15, 

18  

D : 0,71-

1,00 

Baik sekali 

(excellent) 
0  



IPS-2 (kelas kontrol). Rangkuman dari 

uji normalitas tersebut dapat dilihat pada 

tabel 6 berikut ini  

Tabel 6 Uji Normalitas  

Sumber : Hasil Uji Normalitas 

Dari data diatas dapat 

disimpulkan bahwa         dari masing-

masing kelas <         masing-masing 

kelompok. Maka    diterima sehingga 

data tersebut berdistribusi normal.  

uji homogenitas merupakan 

sebuah uji yang harus dilakukan untuk 

melihat populasi yang diteliti homogen 

atau tidak. Uji homogen ini diambil dari 

data post test kelas XI IPS-1 (kelas 

eksperimen) dan XI IPS-2 (kelas kontrol) 

. dapat dilihat pada tabel 7 berikut :  

Tabel 7 Uji Homogenitas 

Kelas 
   

hitung 

   

tabel 

Keputu

san uji 

Kesim 

pulan 

XI IPS-

1(Eksperi 

men) 0,759 
3.84

1 

   
diteri 

ma  

Sam 

pel 

homo 

gen XI IPS-2 

(kontrol) 

Sumber : Uji Homogenitas  

Berdasarkan keputusan uji 

homogenitas di atas hasil dari    

hitung <    tabel maka    diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa 

variansi-variansi dari kedua populasi 

tersebut homogen. Artinya 

sekumpulan data dari dua populasi 

tersebut tidak jauh berbeda 

keragamannya. 

setelah prasyarat yang 

diperlukan dalam pengujian hipotesis 

penelitian menggunakan uji t 

terpenuhi yaitu berupa sampel yang 

berasal dari distribusi normal dan 

memiliki variansi yang sama serta 

memiliki keseimbangan yang sama 

maka selanjutnya dilakukan pengujian 

dengan hipotesis menggunakan uji t 

untuk menguji hipotesis penelitian 

yang di ajukan yaitu “terdapat 

pengaruh strategi PQ4R dengan 

bantuan media komik terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XI mata 

pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan pokok bahasan 

kewirausahaan di Ma Al-Falah 

bangilan tahun pelajaran 2019/2020”  

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis  

  Sumber : Analisis hipotesis   

Berdasarkan keputusan uji pada 

tabel 8 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dan signifikan strategi 

PQ4R dengan bantuan media komik 

terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 

IPS mata pelajaran produk kreatif dan 

kewirausahaan pokok bahasan 

Kelom 

Pok 

Jum 

lah 

sis 

wa 

Re 

Ta 

an 

Stan

dart 

devi

a 

si 

                
Kesimp

ulan 

Kelas 

eksper

i 

men 

(XI 

IPS-1) 

26 

80

,7

6 

7.30

6 

0,13

1 
0,161 Normal 

Kelas 

contro

l (XI 

IPS-2) 

25 
68

,6 

7,29

1 

0,16

9 
0,173 Normal 

Kelas                  Keputusan 
Kesim 

pulan 

XI IPS-1 

(eksperim

en) 6, 022 2,011    ditolak  
Ada 

pengaruh  
XI IPS-2 

(kontrol) 



kewirausahaan di Ma Al-Falah bangilan 

tahun pelajaran 2019/2020.  

Dengan pengujian hipotesis pada 

perhitungan yang dilakukan 

menggunakan uji t. Dari data tersebut 

diperoleh         sebesar 6,022 degan dk 

= 49 hasil dari        sebesar 2,011. 

Dengan DK = {t|t< - 2,011 atau > 

2,011}hasil dari         sehingga    

ditolak maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh strategi PQ4R dengan 

bantuan media komik terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI mata pelajaran 

produk kreatif dan kewirausahaan pokok 

bahasan kewirausahaan di Ma Al-Falah 

bangilan tahun pelajaran 2019/2020” .    

ditolak karena strategi PQ4R membuat 

siswa dituntut untuk lebih aktif dan di 

bantu dengan media komik yang 

bergambar membuat siswa tidak bosan 

untuk membaca. Di banding dengan 

kelas kontrol yang di berikan perlakuan 

dengan memberikan file berupa 

microsoft word yang dimana siswa 

cenderung malas untuk membaca bacaan 

yang terlalu panjang.  

Dalam kelas eksperimen yang 

diberlakukan dengan strategi PQ4R 

dengan bantuan media komik dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa, 

karena pandemi covid-19 ini peneliti 

tidak bisa bertatap muka langsung 

dengan siswa, sehingga pembelajaran 

dilakukan secara daring melalui grup 

whatsapp. dimana dalam strategi ini 

siswa dituntut untuk aktif dalam proses 

belajar, siswa juga harus bisa membuat 

catatan yang bisa digunakan untuk 

belajar dengan baik dan benar.  

Strategi PQ4R di bantu dengan 

media komik,  dengan dibantu media 

berupa komik maka memudahkan siswa 

dalam membuat suatu catatan. sesuai 

dengan pendapat Gusti Randa dkk 

(2014:6) menggunakan metode PQ4R 

dengan bantuan media komik membuat 

Siswa terbiasa membuat catatan intisari 

dari apa yang telah dipelajari, sehingga 

harapannya pemahaman materi terekam 

lebih lama pada memori. media komik 

juga memuat gambar-gambar yang 

menarik sehingga siswa lebih tertarik 

untuk membaca, menumbuhkan minat 

baca siswa. hal ini sama seperti yang di 

sampaikan oleh  Nursiwi Nugraheni 

(2017:115)  salah satu kelebihan dari 

Media komik adalah Membimbing minat 

baca yang menarik pada peserta didik 

serta Dapat mengembangkan minat baca 

anak dan salah satu bidang study yang 

lain. Media komik juga menggunakan 

bahasa sehari-hari jadi siswa lebih mudah 

memahami isi bacaan tersebut. Salah satu 

kelebihan media komik menurut Tri 

Kurnia Wardani (2012:238) 

menggunakan bahasa sehari-hari 

sehingga siswa dapat dengan cepat 

memahami isi komik. Media komik  

Yang digunakan peneliti adalah komik 

pendidikan kewirausahaan yang dibuat 

oleh bapak Ayis Crusma Fradani, S. Pd., 

M. Pd dan ibu Fruri Stevani, S. Pd., M. 

Pd selaku dosen IKIP PGRI Bojonegoro. 

Berikut contoh gambar komik pendidikan 

kewirausahaan.  

gambar 1. Komik Pendidikan 

Kewirausahaan 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehingga dengan adanya strategi 

PQ4R dan di bantu dengan media komik 

membuat siswa lebih aktif karena siswa 

harus terlibat langsung dalam 

pembelajaran, menumbuhkan minat baca 

siswa, serta memudahkan siswa dalam 

membuat catatan dimana catatan tersebut 

dapat membantu siswa belajar dengan 

mudah. hal ini akan membuat prestasi 

belajar siswa akan meningkat. 

Hasil akhir penelitian eksperimen 

tersebut ternyata sama dengan hasil 

peneltian terdahulu yang pernah 

menggunakan strategi PQ4R seperti 

penelitian Try Susanti (2019) yang 

berjudul “pengaruh strategi PQ4R 

terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan 

alam terpadu siswa madrasah 

tsanawiyah” hasil peneltian ini 

menunjukkan bahwa strategi PQ4R 

membuat siswa mempunyai semangat 

belajar yang lebih baik dan lebih tinggi, 

memperhatikan materi maupun merespon 

pembelajaran. 

penelitian lain yang dilakukan oleh 

Lia Agustina dkk (2015) dengan judul 

“pengaruh penerapan strategi PQ4R 

menggunakan media komik pada 

kemampuan kognitif siswa pada materi 

sistem saraf”  hasil dari penelitian ini 

adalah kelas tergolong kondusif mulai 

dari membaca, berdiskusi dan antusias 

terhadap refleksi.  

Dari hasil penelitian yang sudahh 

dilakukan oleh beberapa  peneliti diatas, 

menunjukkan bahwa strategi PQ4R 

dibantu dengan menggunakan media 

komik dapat menyebabkan siswa menjadi 

lebih aktif, dapat lebih memahami materi 

pelajaran. Hal ini sama dengan yang 

dikemukakan oleh  Edi Saffan dkk 

(2017:106) strategi PQ4R digunakan 

untuk membantu siswa mengingat dan 

memahami apa yang mereka baca dan 

dapat membantu pembelajaran di kelas 

yang dilaksanakan dengan kegitan 

membaca buku. Selain itu Menurut Ridha 

Alfiana dkk (2018:89) salah satu metode 

pembelajaran yang dapat di terapkan 

dalam melibatkan secara aktif guna 

menunjang kelancaran proses belajar 

mengajar adalah strategi PQ4R.  

Pada  kelas kontrol diberi perlakuan 

dengan memberikan file berupa 

microsoft word. Langkah yang dilakukan 

peneliti yaitu dengan memberikan file 

atau bacaan yang kemudian di kirim ke 

grub whatsaap, setelah itu siswa 

melakukan tanya jawab terkait bacaan 

tersebut kemudian peneliti memberikan 

soal berupa soal post test yang harus 

dikerjakan. Pada saat pembelajaran 

berlangsung ada beberapa siswa yang 

cenderung pasif, karena biasanya 

seseorang akan lebih malas untuk 

membaca bacaan yang banyak, ada 

beberapa siswa yang belum memiliki 

aplikasi untuk membuka file microsoft 

word, siswa juga sering merasa bosan 

karena bacaan tidak menarik.  menurut 

Zulela Ms dkk (2017:161) banyak faktor 

yang menyebabkan siswa sulit 

memahami isi bacaan antara lain karena, 

bahan bacaan yang digunakan tidak 

menarik, bahasa terlalu sulit, guru hanya 

menggunakan metode pembelajaran 

potensi berpikir pada diri siswa, cara 

tersebut membuat siswa merasa bosan 

dan tidak berkonsentrasi.  Dengan 



keadaan tersebut siswa belum bisa 

menyerap apa yang guru sampaikan dan 

siswa belum bisa memahami materi 

tersebut. Sehingga prestasi belajar kelas 

kontrol lebih rendah dibandingkan 

dengan kelas eksperimen. Hasil dari 

penelitian ini yaitu kelas eksperimen 

yang diberi perlakuan dengan strategi 

PQ4R dengan bantuan media komik lebih 

baik daripada kelas kontrol yang diberi 

perlakuan dengan memberikan file 

berupa microsoft word yang dapat dilihat 

dari prestasi belajar siswa. 

 

Dengan demikian penggunaan startegi 

PQ4R dengan bantuan media komik 

dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa karena dalam strategi ini siswa 

dituntut aktif dalam pembelajaran dan 

siswa di tuntut untuk bisa membuat 

catatan yang baik agar dapat 

memudahkan dalam belajar, dalam 

melakukan pembelajaran siswa lebih 

antusias terhadap materi dari media 

komik daripada memberikan file berupa 

microsoft word yang dimana siswa 

cenderung agak pasif karena siswa lebih 

malas untuk membaca suatu bacaan yang 

panjang. Menurut Daryanto dalam S. 

Nugraheni (2017:113) secara empirik 

siswa lebih tertarik  untuk membaca buku 

bergambar daripada buku-buku teks. Dari 

pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa adanya pengaruh strategi PQ4R 

dengan batuan media komik terhadap 

prestasi belajar siswa. 

 

SIMPULAN  

 

Berdasarkan kajian teori dan 

didukung adanya hasil analisis peneltian  

yang telah dikemukakan sebelumnya 

serta mengacu pada perumusan masalah 

yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa  

terdapat pengaruh strategi PQ4R dengan 

bantuan media komik terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI IPS mata pelajaran 

produk kreatif dan kewirausahaan pokok 

bahasan kewirausahaan di Ma Al-Falah 

bangilan tahun pelajaran 2019/2020. 

Dapat diketahui dari rata-rata kelas 

eksperimen lebih besar dari rata-rata nilai 

kelas kontrol .Hasil pengujian hipotesis 

diperleh         >       . Peseta didik 

juga antusias dalam pembelajaran, lebih 

bisa menerima pembelajaran dengan 

baik, terjadi interaksi yang baik antara 

guru dan murid, murid lebih aktif pada 

saat jam pelajaran berlangsung. Sehingga 

kelas eksperimen yang menggunakan 

strategi PQ4R dengan bantuan media 

komik memiliki rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 

yang menggunakan file berupa microsoft 

word. .  
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