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ABSTRAK 

 

Artikel ini berjudul “Meningkatkan Pemahaman Kesejarahan Melalui Metode Membaca 

Intensif Teknik SQ3R Dalam Pembelajaran Sejarah (Penelitian Tindakan Kelas X IIS 2 

SMAN 23 Bandung)”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik 

pembelajaran yang menjadikan siswa lebih aktif dengan cara membaca. Tujuan dari 

penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman kesejarahan siswa melalui kegiatan 

membaca intensif. Budaya membaca memang masih terbilang rendah di kalangan siswa saat 

ini. Siswa lebih menyukai tradisi lisan dengan cara mendengarkan penjelasan materi dari 

guru, daripada harus membaca dalam buku sumber atau buku teks. Sehingga dalam kegiatan 

pembelajaran menjadikan guru yang lebih berperan aktif atau teacher centre. Pemahaman 

siswa terhadap materi juga masih dikatakan rendah. Karena setelah membaca, siswa kurang 

dapat menjelaskan dan memahami materi yang terdapat dalam bahan bacaan. Adapun metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 

menggunakan desain model Kemmis dan Taggart. Desain model Kemmis dan Taggart ini 

terdiri dari empat tahapan yakni perencanaan (plan), tindakan (act), observasi (observation), 

dan refleksi (reflection). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode membaca 

intensif teknik SQ3R. Teknik pembelajaran  SQ3R  ini  termasuk teknik membaca yang 

dicetuskan sejak dahulu, sehingga teknik ini menjadi dasar lahirnya metode-metode 

pembelajaran lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan metode membaca 

intensif teknik SQ3R ini dapat meningkatkan pemahaman kesejarahan siswa. Namun, 

peningkatan yang di alami di akhir siklus memang tidak terlalu signifikan. Terdapat beberapa 

kendala yang menjadikan kurangnya peningkatan tersebut. Sehingga, dapat menjadi 

rekomendasi bagi guru dan pihak sekolah untuk mengembangkan pembelajaran  yang dapat 

meningkatkan minat membaca siswa. 

Kata Kunci: Metode Membaca Intensif, Teknik SQ3R, Pemahaman Kesejarahan. 
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ABSTRACT 

 

This article is entitled "Improving the Historical Comprehension through Intensive Reading 

Method SQ3R Techniques in Learning History (Class Action Research in X IIS 2 SMAN 23 

Bandung)". This research was carried out by using one of the techniques of learning that 

makes students more active by reading. The purpose of the research is to increase the 

students' understanding of history through intensive reading activity. Currently, reading 

culture among students is still relatively low. Students prefer the oral tradition by listening 

material explanation of the teacher, rather than having to read the source book or textbook 

so the role of teacher was made more active in the learning activities (teacher centered). 

Students' understanding of the material is also said to be low because students are less able 

to explain and understand the material contained in the text after reading. The research 

method used is the method of classroom action research using Kemmis and Taggart model 

design. Kemmis and Taggart model design consists of four phases: plan, act, observe, and 

reflect. In this study, the researcher used intensive reading methods SQ3R techniques. SQ3R 

learning technique includes reading technique coined long ago, so the technique is the basis 

for the birth of other learning methods. Based on the research conducted, the implementation 

of intensive reading methods SQ3R technique can enhance students' understanding of 

history. However, the increase experienced at the end of the cycle is not too significant 

because of some obstacles. Thus, it can be a recommendation for teachers and schools to 

develop the learning that can increase students' interest in reading. 

Keywords: Intensive Reading Method, SQ3R Technique, Historical Comprehension. 

 

 

PENDAHULUAN 

 Gerakan Literasi Sekolah 

dikembangkan berdasarkan Permendikbud 

Nomor 21 Tahun 2015 tentang 

Penumbuhan Budi Pekerti. Tujuan gerakan 

ini untuk membiasakan dan memotivasi 

siswa agar mau membaca dan menulis guna 

menumbuhkan budi pekerti. Oleh karena 

itu, Pentingnya membaca juga harus 

diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. 

Adapun dari tujuan pembelajaran membaca 

di sekolah yaitu memungkinkan siswa agar 

mampu menikmati kegiatan membaca, 

mampu membaca dalam hati dengan 

kecepatan membaca yang fleksibel, serta 

memperoleh tingkat pemahaman yang 

cukup atas isi bacaan (Abidin, 2012, 

hlm.5). 

Menurut Harras (1997, hlm.18) 

landasan teoritis mengenaibelajar 

membaca sebenarnya  tidak  berbeda  

dengan landasan teoritis mengenai belajar 

bahasa.  Gagasan behavioristik  tentang  

belajar bahasa  terutama  didasarkan  pada  
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teori  belajar  yang  menitikberatkan  peran 

lingkungan,  baik  verbal  maupun  non-

verbal  dalam  pemerolehan  hasil  belajar. 

Artinya proses penguasaan dan 

kemampuan berbahasa itu, khususnya  

bahasa pertama,  dikendalikan  dari  luar  si  

pembelajar  dan  diperoleh  sebagai  akibat  

adanya berbagai rangsangan yang 

disodorkan kepada sang pembelajar dan 

diperoleh sebagai akibat adanya berbagai 

rangsangan yang disodorkan kepada sang 

pembelajar melalui lingkungannya.  Dalam 

pandangan behavioristik anak dianggap 

sebagai penerima pasifdari lingkungannya. 

Oleh karena itu mereka beranggapan 

bahwa proses perkembangan bahasa sangat 

ditentukan oleh lamanyalatihan yang 

dilakukan oleh lingkungannya, khususnya 

apa yang dikenal dengan stimulus-respons. 

Membaca adalah proses berbahasa, bahasa 

dan pikiran berhubungan erat. Apabila kita 

ingin membicarakan hubungan atara 

bahasa dan pikiran maka sudah selayaknya 

kita menyinggung salah satu pakarnya 

yaitu Lev Simenqirch Vygotsky. Mengenai 

hubungan antara bahasa dan berpikir ini 

dapat kita simpulkan dari pendapat 

Vygotsky bahwa bahasa atau ujaranlah 

yang mengatur perilaku kognitif serta 

membimbing tindakan-tindakan seseorang 

(Papalia & Odds dalam Tarigan, 2011, 

hlm.13). Dari pendapat tersebut dapat 

diketahui bahwa semakin terampil 

seseorang berpikir, maka semakin terampil 

pula dia berbahasa, dan sebaliknya, 

semakin terampil seseorang berbahasa, 

semakin pula dia berpikir. 

Sesuai dengan tujuan kegiatan 

membaca yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, maka diperlukan jenis 

aktifitas membaca yang tepat, salah 

satunya adalah membaca intensif. Dengan 

membaca intensif ini menjadikan siswa 

dapat lebih memahami lagi isi atau materi 

dari hasil bacaannya. Membaca Intensif 

atau intensif reading adalah studi saksama, 

telaah teliti, dan penanganan terperinci 

yang dilaksanakan di dalam kelas terhadap 

suatu tugas yang pendek kira-kira dua 

sampai empat halaman setiap hari 

(Tarigan,2015, hlm.36). Membaca intensif 

lebih mengutamakan kepada pemahaman 

terhadap bacaan, bukan pada keterampilan-

keterampilan  membaca  yang  indah dan 

terlihat.Selain itu menurut Ghazali (2010, 

hlm. 297) berpendapat bahwamembaca 

intensif adalah membaca teks-teks pendek 

untuk mencari informasi dan 

mengembangkan akurasi di dalam 

memahami teks secara terinci. Dari kedua 
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pengertian tersebut dapat dipahami bahwa 

membaca intensif adalah membaca secara 

seksama dan teliti untuk menemukan 

informasi yang terdapat dalam bacaan dan 

membaca ini juga bersifat untuk lebih 

memahami terhadap suatu isi bacaan. 

Pembelajaran sejarah tidak hanya 

menuntut siswa untuk menghafal deretan 

fakta saja, tetapi siswa juga harus dapat 

memahami dan memaknai setiap peristiwa 

sejarah. Pemahaman tentang sejarah dapat 

diperoleh salah satunya adalah dengan 

membaca. Melalui kegiatan membaca 

intensif ini tentu siswa akan memiliki suatu 

pemahaman tentang materi sejarah yang 

lebih baik, karena dengan membaca 

intensif siswa akan mengalami proses 

berpikir untuk mendapatkan pemahaman. 

Menurut Ma’mur (2008, hlm.8) 

menyatakan bahwa pemahaman 

kesejarahanadalah kemampuan  untuk  

mendengar dan membaca cerita dan narasi 

sejarah dengan penuh pengertian, untuk 

mengidentifikasi  elemen  dasar  dari  suatu  

narasi  atau  struktur  kisah, dan  untuk  

mengembangkan  kemampuan  

menggambarkan  masa  lalu berdasarkan 

pengalaman pelaku sejarah, literatur 

sejarah, seni, artefak, dan catatan-catatan 

sejarah dari masanya.Dari pernyataan 

tersebut, dapat dikatakan bahwa 

pemahaman kesejarahan adalah suatu 

kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa 

guna meningkatkan pemahamanya untuk 

mengidentifikasi makna dari materi 

sejarah, baik itu melalui membaca sumber 

literatur sejarah maupun sumber-sumber 

sejarah lainnya. 

Pemahaman kesejarahan maupun 

keterampilan membaca siswa intensif 

siswa belum nampak pada proses 

pembelajaran sejarah di kelas X IIS 2 SMA 

Negeri 23 Bandung. Berdasarkan hasil 

observasi awal di kelas X IIS 2 terdapat 

beberapa permasalahan terkait 

keterampilan membaca siswa dalam 

pembelajaran sejarah.Permasalahan 

tersebut dapat tergambar saat guru 

menugaskan siswa untuk membaca buku 

teks. Ada beberapa siswa yang terlihat 

tidak membawa buku teks dan akhirnya 

guru menyuruh siswa tersebut untuk 

meminjam buku teks ke kelas lain. Selain 

itu, pada saat membaca buku teks ada 

beberapa siswa yang terlihat tidak sedang 

membaca, melainkan melakukan aktivitas 

lain seperti ngobrol dengan temannya, izin 

ke toilet, memainkan gadget,dan membuat 

kegaduhan lainnya. 
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Masalah lainnya adalah ketika 

selesai membaca buku teks tersebut, guru 

menanyakan beberapa pertanyaan 

mengenai materi sejarah yang terdapat 

dalam buku teks tersebut. Namun, ada 

siswa yang terlihat belum memahami betul 

mengenai materi dalam buku teks karena 

setelah dia ditanya oleh guru dia masih 

belum bisa menjawabnya. Kemudian guru 

meminta dia untuk membaca kembali 

jawabanya dalam buku teks dan dia tetap 

belum bisa menjawab. Sampai akhirnya dia 

dibantu oleh temannya untuk menjawab 

pertanyaan tersebut. Dalam kasus ini dapat 

diketahui bahwa pemahaman kesejarahan 

siswa juga belum terlihat. 

Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan 

pemahaman kesejarahan siswa melalui 

membaca intensif dalam proses 

pembelajaran sejarah adalah dengan cara 

pemilihan teknik yang dirasa tepat, yakni 

menggunakan teknik SQ3R (Survey, 

Question, Read, Recite, Review). Tujuan 

utama penerapan teknik ini adalah untuk 

meningkatkan pemahaman atas isi bacaan, 

dan mempertahankan pemahaman tersebut 

dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Kita ketahui bahwa dalam pelajaran sejarah 

banyaknya bahan bacaan yang harus dibaca 

dan dipahami oleh siswa. Kebanyakan 

siswa menjadi malas untuk membaca 

materi tersebut, oleh karena itu dengan 

teknik ini menjadi salah satu upaya untuk 

mempermudah siswa dalam membaca 

materi dalam bahan bacaan. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode Penelitian 

Tindakan Kelas. Menurut Suyadi (2011, 

hlm.17-18) berpendapat bahwa Secara 

harfiah, Penelitian Tindakan Kelas berasal 

dari bahasa Inggris, yaitu Classroom 

Action Research, yang berarti action 

research (Penelitian Tindakan Kelas) yang 

dilakukan dikelas.Penelitian Tindakan 

Kelas adalah penelitian yang 

mengkombinasikan prosedur penelitian 

dengan tindakan substantive, suatu 

tindakan yang dilakukan dalam disiplin 

inkuiri, atau suatu usaha seseorang untuk 

memahami apa yang sedang terjadi, sambil 

terlibat dalam sebuah proses perbaikan dan 

perubahan (Hopkins dalam Wiriatmadja, 

2014, hlm. 11). Kemudian menurut Hasan, 

S. H., dkk (2011, hlm. 72) dalam Buku Ajar  

Penelitian Pendidikan Sejarah 

mengungkapkan bahwa tujuan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yaitu 
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“menginginkan terjadinya perbaikan, 

peningkatan dan perubahan pembelajaran 

yang lebih baik agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal.”Dari 

berbagai pengertian mengenai PTK di atas 

dan dilihat dari karakteristik PTK itu 

sendiri yang utamanya melakukan 

perubahan kearah perbaikan terhadap 

proses pembelajaran. Maka metode ini 

merupakan metode yang strategis 

digunakan untuk memperbaiki layanan 

kependidikan yang diselenggarakan dalam 

konteks pembelajaran di kelas, yaitu untuk 

meningkatkan pemahaman kesejarahan 

siswa dalam pembelajaran sejarah. 

Desain yang digunakan dalam ini 

adalah desain yang dikembangkan oleh 

Kemmis dan Mc Taggart dalam suatu 

sistem spiral dari berbagai siklus kegiatan, 

yang terdiri dari empat tahap yaitu 

perencanaan (planning), pelaksanaan 

tindakan (action), pengamatan 

(observation), dan refleksi (reflect).Ada 

pula alat pengumpul data dalam penelitian 

ini terdiri dari lembar panduan observasi, 

pedoman wawancara, dan catatan 

lapangan.Sementara itu, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu 

menggunakan observasi, wawancara, dan 

studi dokumentasi.  

Dalam pelaksanaan penelitian 

tindakan kelas ini peneliti menggunakan 

jenis analisis data kualitatif. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak 

sebelum memasuki lapangan, selama, di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan.  

Nasution (dalam Sugiyono, 2015, hlm, 

336) menyatakan “Analisis telah mulai 

sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil 

penelitian. Untuk menguji derajat 

kepercayaan atau derajat kebenaran 

penelitian, ada beberapa bentuk validasi 

yang dapat dilakukan dalam penelitian ini, 

diantaranya Saturasi, Member Check, 

Audit Trail, dan Expert opinion. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

Setelah melakukan empat kali 

tindakan, peneliti memperoleh data dari 

setiap siklus yang dilakukan. Secara 

keseluruhan memang terdapat peningkatan 

dalam setiap siklusnya. Peneliti 

menggunakan pedoman observasi yang 

terdiri dari empat indikator dan bebrapa sub 

indikator. Hasil yang dipeoleh berdasarkan 

rubrik penilaian yang dibuat peneliti 

sebelumnya. Berikut akan dijelaskan 
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mengenai hasil dari perolehan data di setiap 

siklusnya dalam bentuk tabel

Tabel. 1 

Hasil Perolehan Data Pemahaman Kesejarahan Dari Setiap Siklus 

No. Indikator dan sub indikator Siklus I 

(kelompok) 

Siklus II 

(individu) 

Siklus III 

(individu) 

Siklus IV 

(individu) 

1. Siswa membaca judul dan 

ide utama materi ajar. 

43 82 105 106 

2. Siswa membuat pertanyaan 

berdasarkan bahan bacaan. 

43 86 90 103 

3. Siswa menemukan jawaban 

atas pertanyaanya 

berdasarkan fakta-fakta 

sejarah yang ditemukan. 

43 73 81 114 

4. Siswa mampu memberikan 

pernyataaan mengenai sebab 

akibat peristiwa sejarah 

yang terjadi dalam bahan 

bacaan. 

38 62 85 90 

5. Siswa mampu menyusun 

ringkasan jawaban yang 

didukung oleh fakta-fakta 

sejarah. 

42 67 88 95 

6. Siswa menuliskan 

kesimpulan dengan 

menggunakan bahasa sendiri 

mengenai fakta peristiwa 

sejarah dari bahan bacaan 

38 60 83 85 

Jumlah Skor Siklus 247 430 532 593 

Jumlah Skor Maksimal 738 

Rata-Rata (%) 33,4 % 58,26 % 72 % 80,3 % 

 

Keterangan : 

Jumlah skor maskimal : Jumlah Siswa x Jumlah perolehan skor tertinggi dari setiap indikator 

Perhitungan rata-rata (%) : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 x 100% 
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Konversi rata-rata persentase 

Kategori Skor (persentase) 

Baik 67% - 100% 

Cukup 34% - 66% 

Kurang 1% - 33% 

 

Berdasarkan hasil tabel di atas, dapat diketahui mengenai peningkatan yang terjadi 

selama beberapa kali tindakan. Berikut akan dijelaskan kembali data dari tabel tersebut dalam 

bentuk grafik. 

 

Gambar 1. Grafik Rata-Rata Skor Pemahaman Kesejarahan Setiap Siklus 

 

Berdasarkan tabel dan grafik yang 

di atas, sudah terlihat jelas adanya 

peningkatan dari setiap siklus. Di siklus 

yang pertama, rata-rata perolehan skor 

yang diperoleh siswa sebanyak 33,4%. Dari 

jumlah persentasi hasil tersebut termasuk 

dalam kategori kurang. Kemudian, di siklus 

kedua sudah terlihat ada peningkatan 

dengan perolehan rata-rata skor 58,26%. 

Dengan hasil perolehan skor tersebut, maka 

dalam siklus ini sudah termasuk dalam 

kategori cukup baik. Selanjutnya pada 

pelaksanaan tindakan dalam siklus ketiga, 

hasil persentasi yang didapat adalah 72%. 

Terlihat ada peningkatan yang cukup 

signifikan pada siklus ini dibandingkan 

siklus sebelumnya. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa tingkat ketercapaian 

indikator sudah termasuk dalam kategori 

baik. Terakhir, pada siklus keempat data 
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yang diperoleh masih termasuk ke dalam 

kategori baik. Data perolehan rata-rata skor 

juga terjadi sedikit peningkatan yaitu 

sebanyak 80,3%. 

Pada siklus pertama, perolehan 

hasil tindakan belum mencapai rata-rata 

yang baik. Pada saat tindakan berlangsung 

memang masih menemui benyak kendala. 

Dalam tindakan pertama ini, siswa masih 

belum mengerti mengenai teknik yang 

digunakan dalam pembelajaran. Sehingga, 

dalam pelaksanaannya pun siswa masih 

mengalami kesulitan untuk melakukan 

teknik SQ3R tersebut. Dalam delapan 

kelompok yang dibuat, hanya ada tiga 

kelompok yang sudah termasuk ke dalam 

kategori cukup baik. Perolehan skor yang 

dihasilkan pun tidak begitu besar. Dari 

keenam indikator yang harus dicapai, 

dalam indikator pertama siswa masih 

perolehan hasil laporan siswa masih 

termasuk kategori kurang, hanya kelompok 

1 yang sudah mencapai indikator dalam 

kategori cukup baik. Hal tersebut terlihat 

pada saat tindakan masih banyak kelompok 

yang belum mengerti untuk melakukan 

tahap survey. Kemudian untuk indikator 

kedua, hasilnya hampir sama dengan 

indikator pertama, sebagian besar 

kelompok belum dapat membuat 

pertanyaan secara baik. Dari sub indikator 

ketiga, perolehan hasil skor siswa belum 

mencapai indikator dengan baik. Semua 

kelompok masih belum bisa membuat dan 

menganalisis pernyataan sebab akibat dari 

suatu peristiwa dalam bahan bacaan. Hal 

tersebut juga terlihat pada saat membaca 

bahan bacaan, seiap anggota kelompok 

kurang dapat membaca bahan bacaannya 

secara baik, sehingga pemahamannya 

terhadapa materi pun belum terlalu baik. 

Selanjutnya, untuk sub indikator keempat 

semua kelompok masih belum dapat 

membuat ringkasan dari bahan bacaan 

dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

Pada saat presentasi pun siswa masih 

membaca hasil laporan yang dibuatnya. 

Siswa belum dapat menceritakan hasil 

pemahamannya terhadap materi dengan 

baik. Oleh karena itu, di siklus yang 

pertama ini perolehan skor secara 

keseluruhan masih termasuk dalam 

kategori kurang. Untuk pemahaman 

kesejarahan dari setiap kelompok pun 

masih rendah. 

Pada siklus yang kedua, terjadi 

peningkatan dari perolehan hasil rata-rata 

skor siswa. Jumlah perolehan skor pada 

siklus ini meningkat menjadi 58,26% dari 

skor sebelumnya yang hanya 33,4 %. 
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Selama tindakan dalam siklus ini, siswa 

sudah mengalami beberapa kemajuan. 

Sebelum melakukan tindakan, guru 

menjelaskan mengenai teknik SQ3R 

kepada siswa, agar pada saat tindakan 

mereka sudah mengerti apa yang harus 

dilakukan dalam setiap langkahnya. 

Alhasil, pada saat tindakan tidak terlalu 

banyak lagi siswa yang terlihat 

kebingungan dalam melakukan langkah-

langkah dari teknik tersebut. Hal tersebut 

juga mempengaruhi hasil laporan siswa 

yang mengalami peningkatan. Jika dalam 

indikator pertama pada tahap sebelumnya 

sisiwa masih kebingungan di tahap survey, 

dalam siklus ini siswa sudah mampu 

melakukannya dengan cukup baik. 

Meskipun ada beberapa siswa yang masih 

mendapat bimbingan dari guru. Kemudian 

dalam indikator yang kedua, sebagian besar 

siswa sudah mulai dapat membuat 

pertanyaan secara lengkap berdasarkan 

rumus 5W+1H yang dianjurkan. Hasilnya, 

sebanyak 17 orang siswa sudah masuk ke 

dalam kategori baik, karena sudah dapat 

membuat pertanyaan secara lengkap dan 

sesuai dengan bahan bacaan. Kemudian, 

sebanyak 14 orang siswa sudah masuk ke 

dalam kategori cukup baik, karena dapat 

membuat pertanyaan tidak terlalu lengkap 

dan hanya menyebutkan 3 pertanyaan dari 

rumus 5W+1H. Terlepas dari itu, beberapa 

orang siswa masih masuk ke dalam 

kategori kurang karena belum dapat 

membuat pertanyaan secara lengkap dan 

ada pertanyaan yang kurang sesuai dengan 

bahan bacaan. Dalam indikator ketiga, 

terdapat dua sub indikator. Hasil perolehan 

kedua sub indikator tersebut hampir sama 

dengan skor dari indikator sebelumnya. 

Indikator terakhir juga terdapat dua sub 

indikator yaitu siswa dapat meringkas 

bahan bacaan dengan cukup baik, namun 

bahasa yang digunakan masih belum dapat 

menggunakan bahasanya sendiri. 

Sehingga, untuk pemahaman materi 

terhadap isi bacaan sebagian besar siswa 

masih termasuk ke dalam kategori kurang 

baik. 

Pada siklus ketiga, dilihat dari 

grafik di atas menunjukkan peningkatan 

yang cukup signifikan dari siklus 

sebelumnya. Peningkatan hasil perolehan 

skor rata-rata siswa sudah mencapai 72%. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa sudah 

mencapai sebagian besar indikator dari 

pemahaman kesejarahan. Dalam siklus ini, 

siswa sudah semakin baik lagi dalam 

melakukan teknik SQ3R. Terlihat dari 

indikator pertama, terdapat peningkatan 
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jumlah perolehan skor siswa. Pada saat 

tindakan pun siswa sudah dapat 

melakukannya sendiri dan tidak terlalu 

banyak mendapat bimbingan. Kemudian 

dalam indikator kedua, hasilnya ada sedikit 

peningkatan kembali dari siklus 

sebelumnya. Kemampuan siswa dalam 

membuat pertanyaan sudah semakin baik di 

setiap siklusnya. Jadi, dalam siklus kali ini, 

memang tidak terlalu banyak peningkatan 

karena di siklus sebelumnya juga 

kemampuan siswa sudah masuk ke dalam 

kategori cukup baik. Selanjutnya, indikator 

ketiga dari siklus ini juga mengalami 

peningkatan. Siswa sudah mampu 

menemukan jawaban dan menganalisis 

jawaban dengan pernyataan sebab akibat 

suatu peristiwa. Jika dalam siklus 

sebelumnya, kemampuan siswa dalam 

menganalisis pernyataan sebab akibat 

masih belum terlalu terlihat. Dalam siklus 

kali ini, terdapat peningkatan dari beberapa 

siswa yang mulai dapat menemukan 

jawaban dari bahan bacaan. Selain itu, 

jawaban yang didapat juga sudah ada 

pernyataan sebab akibat dari suatu 

peristiwa. Pencapaian skor dari kedua sub 

indikator keempat juga sudah ada sedikit 

peningkatan kembali. Untuk menyusun 

ringkasan secara lengkap dan jelas, secara 

keseluruhan siswa sudah dapat 

melakukannya dengan baik. Selain itu, 

dalam menuliskan kesimpulan dengan 

menggunakan bahasanya sendiri terdapat 

peningkatan juga. Rata-rata siswa sudah 

mulai membuat kesimpulan berdasarkan 

pemahamannya. Pada saat tindakan dalam 

ada siklus ini, di tahap recite atau 

menuliskan kesimpulan bahan bacaan 

diambil kembali oleh guru. Sehingga, siswa 

tidak dapat meng-copy paste dari bahan 

bacaan dan hanya bisa menuliskannya 

berdasarkan pemahaman ia sendiri. 

Meskipun, terkadang siswa terlihat lupa 

akan fakta-fakta yang terdapat dalam 

bacaan dan sesekali menanyakannya 

kepada guru. 

Dalam siklus keempat, merupakan 

siklus terakhir dan sebagai penguatan 

peneliti dalam melihat hasil dari 

pemahaman kesejarahan siswa secara 

keseluruhan. Hasil dari tindakan terakhir 

ini berdasarkan grafik tersebut, 

menunjukkan adanya sedikit peningkatan. 

Hanya ada peningkatan 8,2% dari hasil 

persentase siklus sebelumnya. Dalam 

siklus keempat ini perolehan jumlah skor 

rata-rata yaitu 80,3%. Jadi, berdasarkan 

persentase tersebut, hasil observasi pada 

siklus ini masih berada dalam kategori 
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baik. Siswa masih mengikuti setiap 

langkah dari teknik SQ3R dengan cukup 

baik. Terdapat beberapa siswa yang kurang 

mengkuti pembelajaran dengan baik, 

namun guru mencoba untuk mengarahkan 

siswa tersebut agar dapat mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Dilihat dari 

setiap indikator pemahaman kesejarahan 

dari tabel di atas hanya mengalami sedikit 

peningkatan. Oleh karena itu, peneliti 

sudah menemukan data jenuh dari siswa. 

Berdasarkan analisis dari hasil dari 

observasi dari setiap siklus yang sudah 

dilaksanakan, terlihat adanya peningkatan 

pemahaman kesejarahan dengan 

menggunakan metode membaca intensif 

teknik SQ3R ini. Dengan demikian, maka 

penerapan teknik SQ3R ini dapat 

meningkatkan pemahaman kesejarahan 

siswa dalam pembelajaran sejarah. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari pembahasan 

penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

Pertama, tahap awal yang dilakukan 

peneliti adalah perencanaan. Dari setiap 

siklusnya, perencanaan yang dilakukan 

dapat berjalan dengan baik. dimulai dari 

membuat surat obsevasi untuk melakukan 

pra penelitian, kemudian mmelakukan pra 

penelitian sampai melakukan tindakan 

yang terakhir dapat terlaksana dengan 

lancar. Pada perencanaan setiap siklusnya, 

peneliti juga sudah dapat mempersiapkan 

semua yang dibutuhkan selama tindakan 

dengan baik. Antara lain, membuat RPP 

tindakan, menyusun instrument, 

menyiapkan materi, menyiapkan bahan 

bacaan, membuat power point, sampai 

menyiapkan alat penunjang tindakan 

seperti spidol, speaker, proyektor,dll. 

Semua persiapan dari tahap perencanaan 

ini terdaat bebera perubahan di setiap 

siklusnya. Misalnya, dalam pembuatan 

RPP dan materi selalu menyesuaikan 

dengan pembelajaran yang akan dibahas 

sesuai dengan silabus. Perencanaan ini 

selalu dilakukan guna menunjang 

keberhasilan pada setiap siklus yang akan 

dilakukan. 

Kedua, dari tahap pelaksanaan dari 

penelitian ini berjumlah empat siklus dan 

sudah berjalan dengan baik. Setiap 

siklusnya selalu mengalami perbaikan 

untuk dapat meningkatkan pemahaman 

kesejarahan siswa. Sebelum melakukan 

tindakan, guru menjelaskan terlebih dahulu 

mengenai metode yang akan digunakan. 

Setelah siswa dapat memahaminya, guru 
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memulai tindakan dengan menggunkan 

metode membaca intensif teknik SQ3R 

tersebut. Dalam setiap pelaksanaan 

tindakan, terdapat kemajuan yang 

diperlihatkan siswa. Dari mulai tindakan 

pertama siswa masih belum bisa 

melakukan metode tersebut hingga 

akhirnya terjadi sedikit-sedikit adanya 

peningkatan di setiap siklusnya. Selama 

pelaksanaan berlangsung, guru mengamati 

dan membimbing siswa agar dapat 

melakukan teknik tersebut dengan baik.  

Ketiga, berdasarkan hasil pengamatan di 

setiap siklusnya, terdapat peningkatan yang 

cukup baik dari setiap indikator yang 

diukur. Siswa sudah menunjukkan 

kemajuan-kemajuan dari setiap siklusnya. 

Kemajuan-kemajuan yang diperoleh siswa 

tidak lepas dari upaya guru dalam 

melakukan perbaikan dalam setiap siklus. 

Dari keempat siklus, siklus terakhir 

mendapati beberapa kendala sehingga 

hasilnya tidak terlalu meningkat. 

Keempat, meskipun selalu terjadi 

peningkatan tetapi selam proses penelitian 

ini tidak lepas dari banyaknya kendala yang 

ditemui. Misalnya pada setiap tindakan, 

kondisi siswa yang seringkali tidak 

kondusif mempengaruhi pembelajaran di 

kelas. Kemudian, pada siklus terakhir siswa 

yang sudah jenuh dan kurang antusias 

untuk melakukan teknik SQ3R lagi. 

Kemudian, suasana menjelang UAS 

menjadikan siswa kurang fokus dalam 

pembelajaran. Siswa lebih menyukai 

budaya lisan daripada harus diminta 

membaca sendiri. Untuk mengatasi 

kendala-kendala teresbut, peneliti 

melakukan diskusi baik dengan guru mitra 

maupun dosen pembimbing. 
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