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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Setiap kegiatan pembelajaran tidak pernah terlepas dari kegiatan membaca dan 

menulis. Setiap siswa diharapkan dapat melakukan kegiatan tersebut dengan baik 

agar materi di dalam buku teks dapat dikuasai dan dipahami. Di dalam mata 

pelajaran biologi, banyak konsep yang sulit dan abstrak untuk bisa dikuasai oleh 

siswa. Pada materi-materi tertentu yang tidak dapat dilakukan pengamatan secara 

langsung di sekolah (contohnya Sistem Regulasi), siswa merasa kesulitan untuk 

dapat menguasai konsep-konsep yang ada. Adanya buku teks yang seharusnya 

menjadi media dalam pembelajaran malah menjadi sumber kesulitan bagi siswa 

dalam proses pembelajarannya.  

Menurut Twining yang dirujuk oleh Fitriani (2005), buku sering menjadi 

sumber kesulitan bagi kebanyakan siswa, walaupun buku teks merupakan alat 

dasar dalam proses belajar dan merupakan sumber informasi. Menurut Haliday 

yang dikutip oleh Tomo (2003) siswa yang tidak terampil membaca buku teks 

hanya akan menghabiskan waktu dalam proses belajar yang tidak produktif. 

Menurut Spigel & Barufaldi (1994) kesulitan memahami buku teks dan konsep-

konsep yang esensial dalam suatu teks bacaan dapat muncul karena siswa belum 

mengetahui strategi, belum memiliki keterampilan dasar dalam memahami bacaan 

serta belum mengetahui strategi membuat catatan atau rangkuman. Belajar dari 

buku teks biologi dengan menggunakan metode khusus dapat mengurangi 

kesulitan-kesulitan tersebut. 

Membaca merupakan kegiatan yang penting dalam mata pelajaran apapun. 

Glynn&Muth (1994) dan Tomo (2013) menyatakan bahwa agar siswa melek IPA, 

mereka harus mempunyai kemampuan membaca untuk menilai informasi tekstual 

yang disajikan kepada mereka dan kemampuan menulis untuk 

mengkomunikasikan pikiran mereka. Kedua aktivitas tersebut (membaca dan  

menulis) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara dan proses berpikir siswa. 
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Karena itu salah satu tugas peneliti bidang pendidikan IPA adalah menunjukkan 

bagaimana membaca dapat mendukung belajar IPA secara efektif. 

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu teknik membaca yang spesifik 

dirancang untuk memahami teks  disebut Survey, Question, Read, Recite, dan 

Review (SQ3R) yang dikembangkan oleh Francis P. Robinson dari Ohio 

University.  Menurut Brown  dan Carlston (2011), tahapan-tahapan dalam teknik 

membaca SQ3R adalah (1) Survey, dalam tahap ini siswa diminta untuk meneliti 

judul, paragraf  pertama, dan gambar kemudian membaca kata pengantar dan 

paragraf terakhir atau rangkuman. Pada tahap survey yang dilakukan, siswa hanya 

membaca judul dan ide utama untuk memberikan pembaca gambaran luas isi 

bacaan dan struktur bacaan. (2) Question, pada tahap ini siswa harus 

menggunakan informasi yang diperolehnya dari judul dan ide utama untuk 

menyusun pertanyaan. (3) Read, tahap membaca ini adalah untuk mencari 

informasi guna menjawab pertanyaan. Siswa harus dibiasakan membaca secara 

fleksibel artinya kecepatan membaca disesuaikan dengan jenis informasi yang 

harus diperolehnya dari bacaan. (4) Recite, setelah siswa menemukan jawaban 

untuk setiap pertanyaan, siswa harus menyususn ringkasan isi bacaan berdasarkan 

jawaban yang dibuatnya dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. (5) Review, 

pada tahap ini siswa diminta melihat kembali bahan bacaan dan membandingkan 

tulisannya dengan bacaan yang sebenarnya.Teknik membaca SQ3R dipandang 

sebagai suatu solusi untuk menjawab permasalahan yang berhubungan dengan 

membaca.  

Keterampilan proses sains meliputi keterampilan mengamati, mengajukan 

hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara baik dan benar dengan selalu 

mempertimbangkan keamanan dan keselamatan kerja, mengajukkan pertanyaan, 

mengklasifikasikan dan menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil temuan 

secara lisan atau tertulis, menggali dan memilah informasi faktual yang relevan 

untuk menguji gagasan-gagasan atau memecahkan masalah (BSNP, 2006). Salah 

satu bagian dari keterampilan proses sains adalah keterampilan mengajukan 

pertanyaan. Siswa yang mengajukan pertanyaan menunjukkan bahwa siswa 
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tersebut ingin memenuhi rasa ingin tahunya dan mendapatkan penjelasan dari hal 

yang belum mereka pahami.  

Tahapan kedua dalam SQ3R yaitu Question, siswa dituntut untuk menyusun 

pertanyaan yang jelas, singkat dan relevan dengan teks. Keterampilan proses 

siswa khususnya keterampilan bertanya dapat dikembangkan melalui teknik 

membaca SQ3R ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan 

pengamatan untuk menganalis kualitas pertanyaan dang diajukan oleh siswa 

setelah menggunkaan teknik SQ3R. Pertanyaan yang diajukan oleh siswa 

dikategorikan berdasarkan taksonomi Bloom revisi dan dikelompokkan juga 

menjadi pertanyaan terbuka dan tertutup. Widodo (2006) mengungkapkan bahwa 

pertanyaan yang diajukan siswa mempunyai beberapa tujuan, misalnya untuk 

mendapatkan penjelasan, sebagai ungkapan rasa ingin tahu, atau bahkan sekedar 

untuk mendapatkan perhatian. Ketika dalam kegiatan pembelajaran siswa kurang 

berani untuk bertanya karena berbagai faktor misalnya malu dan takut. Beberapa 

faktor lain yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam mengajukan pertanyaan 

yaitu kebiasaan siswa belajar di sekolah, ketersediaan waktu berpikir ketika 

pembelajaran, adanya kelompok-kelompok kecil, perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar, dan peranan guru ketika pembelajaran (Kusmawati, 2010). Adanya 

faktor-faktor tersebut menyebabkan jumlah pertanyaan yang diajukan menjadi 

sedikit dan kurang berkualitas. 

Tidak hanya mengembangkan keterampilan bertanya, teknik membaca SQ3R 

juga merupakan salah satu strategi alternatif yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan penguasaan siswa terhadap konsep-konsep yang sulit dan abstrak. 

Pada tahapan ketiga yaitu Read, siswa dituntut untuk aktif membaca pemahaman 

untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan, setelah itu siswa 

melakukan tahapan selanjutnya yaitu Recite. Pada tahapan Recite, siswa 

meringkas isi bacaan berdasarkan jawaban yang dibuatnya dengan menggunakan 

bahasa siswa sendiri. Setelah itu siswa merevieu kembali bahan bacaan dan 

membandingkan tulisannya dengan bacaan yang sebenarnya . Ketiga aktivitas ini 

diharapkan dapat menunjang siswa untuk dapat menguasai berbagai konsep yang 

sulit. 
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Menurut Carlston (2013) dalam hasil penelitiannya yang berjudul Benefits of 

Student-Generated Note Packets: A Preliminary Investigation of SQ3R 

Implementation, menunjukkan bahwa ketika siswa menggunakan teknik membaca 

SQ3R, mereka mendapatkan nilai yang tinggi dalam setiap tes.  Topik yang 

diteliti pada penelitian ini yaitu sistem regulasi. Sistem regulasi dipilih karena 

materi ini tidak dapat dilakukan pengamatan secara langsung atau tidak 

dipraktikumkan di sekolah. Konsep-konsep dalam materi sistem regulasi cukup 

sulit dan abstrak untuk dikuasai siswa pada umumnya. Dalam pembelajaran, siswa 

akan mempelajari sistem saraf manusia, sistem endokrin dan indera. Contohnya, 

siswa akan mempelajari  hubungan antara sistem saraf dan indera serta hubungan 

antara sistem saraf dengan sistem endokrin manusia. Diharapkan dengan 

dipilihnya konsep ini, siswa menjadi termotivasi untuk bertanya. Selain itu, 

melalui pembelajaran materi sistem regulasi, diharapkan siswa dapat memiliki 

rasa ingin tahu yang lebih tinggi. 

Penerapan teknik membaca SQ3R dalam proses pembelajaran diharapkan 

dapat meningkatkan penguasaan konsep dan mengembangkan keterampilan 

proses siswa terutama dalam mengajukan pertanyaan pada topik sistem regulasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian untuk menganalisis peranan 

teknik membaca SQ3R terhadap penguasaan konsep dan keterampilan bertanya 

siswa dengan penelitian yang berjudul: Penerapan Teknik Membaca SQ3R 

terhadap Penguasaan Konsep dan Keterampilan Bertanya Siswa SMA pada Topik 

Sistem Regulasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peranan teknik membaca 

SQ3R terhadap penguasaan konsep dan keterampilan bertanya siswa pada topik 

sistem regulasi?” 

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut, dijabarkan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut. 
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1. Bagaimana  penguasaan konsep siswa kelas eksperimen sebelum dan sesudah 

menggunkaan teknik membaca SQ3R pada konsep sistem regulasi? 

2. Bagaimana perbandingan nilai rata-rata penguasaaan konsep siswa kelas 

kontrol dan eksperimen? 

3. Jenis pertanyaan apa saja yang muncul selama kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan teknik membaca SQ3R? 

4. Bagaimana perbandingan kualitas pertanyaan antara siswa kelas kontrol dan 

eksperimen? 

5. Bagaimana hubungan antara penguasaan konsep dan keterampilan bertanya 

siswa? 

 

C. Batasan Masalah Penelitian 

Agar permasalahan dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, 

maka dibuat batasan masalah sebagai berikut. 

1. Indikator penguasaan konsep diukur dengan menggunakan soal pilihan ganda 

mengikuti proses kognitif Bloom Revisi. 

2. Indikator keterampilan bertanya siswa secara tertulis dikategorikan menjadi 

pertanyaan terbuka dan tertutup dan juga berdasarkan pada taksonomi Bloom 

Revisi. 

3. Pertanyaan yang diteliti merupakan pertanyaan yang diajukan secara tertulis. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan 

untuk “Menganalisis peranan teknik membaca SQ3R terhadap penguasaan konsep 

dan keterampilan bertanya siswa pada topik sistem regulasi”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

pihak, diantaranya bagi guru, siswa, peneliti dan dunia pendidikan. 
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1. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan 

pertimbangan mengenai penguasaan konsep dan keterampilan bertanya siswa 

yang dapat dikembangkan melalui teknik membaca SQ3R pada pembelajaran 

topik sistem regulasi. 

2. Bagi siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa 

juga meningkatkan ketrampilan bertanya siswa. Selain itu siswa juga diharapkan 

dapat meningkatkan keingintahuannya serta menjadi terbiasa untuk sering 

membaca kritis/ pemahaman. 

3. Bagi peneliti dan dunia pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang baru dan dapat 

mengambil serta mengaplikasikan hal-hal positif yang didapat dalam penelitian 

ini. Seperti dapat dijadikan bahan rujukan untuk tindakan penelitian lebih lanjut. 


