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ABSTRAK 
 
Suharni Samosir. NIM 309111072. “Efektivitas Strategi Belajar PQ4R 
Terhadap Hasil Belajar Siswa  pada Mata Pelajaran PKn Kelas VIII SMPN 
1 Merek Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas stategi belajar PQ4R 
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn kelas VIII SMPN 1 Merek 
Tahun pelajaran 2012/2013. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis 
adalah metode deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan adalah Test, Observasi, dan Wawancara. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan di SMPN 1 Merek kec. Merek Kab. Karo pada bulan Mei sampai 
bulan Juni 2013. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VIII SMPN 1 
Merek tahun pelajaran 2012/2013 yaitu sebanyak 160 orang, dan jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 32 orang yang ditetapkan sebagai sampel penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat penguasaan siswa pada mata 
pelajaran PKn materi pokok kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan 
Indonesia di kelas VIII-5 SMPN 1 Merek dengan penerapan strategi belajar PQ4R 
mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan mulai 
dari rata-rata nilai pre test adalah 66,2 dikategorikan belum tuntas. Setelah pre test 
diterapkan strategi belajar PQ4R dan diakhiri dengan pemberian post test I dengan 
nilai rata-rata menjadi 71,8 dan mengalami peningkatan sekitar 5,6 poin. Rata-rata 
nilai pada siklus I sudah dikategorikan dalam ketuntasan cukup kompeten dan 
sudah mencapai tuntas KKM sekolah tetapi secara klasikal belum mencapai 
ketuntasan. Maka pada siklus berikutnya perlu dilakukan perbaikan yaitu pada 
siklus II diperoleh data bahwa rata-rata hasil belajar siswa 80,3 terjadi 
peningkatan sebesar 8,5 poin dan jumlah siswa yang mencapai KKM yaitu 28 
orang siswa dari 32 orang siswa (87,5%). Strategi belajar PQ4R efektif digunakan 
dalam pembelajaran PKn dan peneliti berharap supaya guru mata pelajaran PKn 
khususnya  menggunakan strategi ini pada materi lain untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
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