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KEMAMPUAN MENGIDENTIFIKASI PENGARUH GLOBALISASI PADA 

SISWA KELAS IV SDN SUMBERBENDO I KECAMATAN PARE 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi dari hasil pengamatan bahwa guru hanya menggunakan 

metode pembelajaran yang membosankan, yakni dengan ceramah dan pemberian tugas 

sehingga membuat peserta didik kurang aktif dan hanya mendengarkan apa yang dikatakan 

guru. Hal ini mempengaruhi hasil belajar siswa yang rendah. 

 Permasalahan penelitian ini yaitu (1) Apakah model  pembelajaran SQ3R didukung 

media visual berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi pengaruh globalisasi pada 

siswa kelas IV SDN Sumberbendo I Kec. Pare Kab. Kediri? (2) Apakah model  pembelajaran 

SQ3R tanpa didukung media visual berpengaruh terhadap kemampuan mengidentifikasi 

pengaruh globalisasi pada siswa kelas IV SDN Sumberbendo I Kec. Pare Kab. Kediri? (3) 

Adakah perbedaan pengaruh model pembelajaran SQ3R didukung media visual dibanding 

model pembelajaran SQ3R tanpa didukung media visual terhadap kemampuan 

mengidentifikasi pengaruh globalisasi pada siswa kelas IV SDN Sumberbendo I Kec. Pare Kab. 

Kediri? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian 

Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design. Pengumpulan data penelitian berupa 

tes, berbentuk soal pilihan ganda sebanyak 25 butir soal pretest-posttest yang diberikan kepada 

siswa kelasIV SDN Sumberbendo I. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji-t. 

Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu (1) Penggunaan model pembelajaran SQ3R 

didukung media visual terhadap kemampuan mengidentifikasi pengaruh globalisasi pada siswa 

kelas IV SDN Sumberbendo I Kec. Pare Kab. Kediri dengan KK 92,8%. Hal ini terbukti dari 

nilai th= 10,605 > tt1%= 2,807 (2) Penggunaan model pembelajaran SQ3R tanpa didukung 

media visual terhadap kemampuan mengidentifikasi pengaruh globalisasi pada siswa kelas IV 

SDN Sumberbendo I Kec. Pare Kab. Kediri dengan KK 46,6%. Hal ini terbukti dari nilai th= 

4,404 > tt1% = 2,831 (3) Ada perbedaan pengaruh antara Penggunaan model pembelajaran 

SQ3R didukung media visual dengan model SQ3R tanpa didukung media visual terhadap 

kemampuan mengidentifikasi pengaruh globalisasi pada siswa kelas IV SDN Sumberbendo I 

Kec. Pare Kab.Kediri dengan keunggulan pada model pada model pembelajaran SQ3R 

didukung media visual. Hal ini terbukti dari nilai th= 6,883>tt 1% = 2,692 dan berdasarkan 

perbandingan nilai rat-rata posttest eksperimen 87,50 dan nilai posttest kontrol 73,64. 

 

KATA KUNCI : Model SQ3R, Media Visual, Kemampuan mengidentifikasi pengaruh 

Globalisasi 
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I. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu 

bentuk pendewasaan peserta didik agar 

dapat mengembangkan bakat, potensi 

dan keterampilan yang dimiliki dalam 

menjalani kehidupan. Dengan demikian, 

implementasi pendidikan yang diwujud-

kan melalui proses pembelajaran dengan 

guru sebagai pemeran utama harus 

mampu mengajar dan mendidik peserta 

didik agar sejalan dengan program 

pendidikan nasional serta dalam 

kaitanya untu mencapai tujuan 

pendidikan nasional. 

Untuk mewujudkan fungsi dan 

tujuan pendidikan diperlukan seorang 

guru yang professional. Guru yang 

profesional harus menunjang kegiatan 

pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran dan media 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 

Penggunaan model dan media 

pembelajaran tersebut akan dapat 

mengembangkan potensi siswa dan 

dapat meningkatkan hasil belajar. 

Namun melihat kenyataan di-

lapangan, didalam pelaksanaanya 

pendidik masih belum menampilkan 

guru yang ideal, guru hanya 

menggunakan strategi pembelajaran 

yang kuno dan mengakibatkan siswa 

jenuh dan pasif dalam pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran. Hal ini akan 

berdampak pada hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa. 

Dari pengamatan awal di SDN 

Sumberbendo I Kecamatan Pare 

Kabupaten. Kediri, ditemukan bahwa 

didalam mata pelajaran PKN guru hanya 

menerapkan metode konvensio-nal 

seperti ceramah dan penugasan, dalam 

pembelajaran guru hanya menggunakan 

buku LKS dan paket sebagai acuan tanpa 

menggunakan media pembelajaran, 

ketika siswa diminta untuk menjelaskan 

tentang salah satu materi PKN pada 

materi pengaruh globalisasi terlihat 

siswa masih kebingungn dalam 

menjawab. 

Pada pengamatan selanjutnya, dapat 

dilihat dari  nilai ulangan harian ataupun 

tugas, terdapat lebih dari 45% siswa 

dalam mata pelajaran PKN mendapat 

nilai dibawah KKM. 

Sejalan dengan masalah tersebut, 

maka pemecahanya dapat digunakan 

dengan perbaikan strategi pembelajaran. 

Terdapat banyak sekali model pem-

belajaran yang bersifat inovatif, kreatif 

dan menyenangkan yang dapat 

digunakan, salah satunya adalah model 

pembelajaran Survey, Qustion, Read, 

Recited, Review (SQ3R) yakni strategi 

mengajar yang sistematis menggunakan 

tahap-tahap dalam membaca yakni 

menemukan pemahaman awal bacaan 
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(Survey), membuat sebuah pertanyaan 

(Question), membaca (Read), men-

ceritakan atau menuliskan kembali 

(Recited) dan menijau ulang (Review) 

yang bertujuan untuk membantu pe-

ngembangan berpikir. 

Hal ini mengingat keunggulan 

model SQ3R sebagaimana ditegaskan 

oleh Mintowati (2003:23) “Metode 

SQ3R membekali pembaca untuk belajar 

secara sistematis penerapanya dalam 

pembelajaran akan menghasilkan sebuah 

pemahaman yang kompre-hensif, bukan 

hanya sekedar ingatan. Pemahaman 

komprehensif akan ber-tahan lebih lama 

tersimpan didalam otak daripada hanya 

sekedar mengingat fakta” 

Disamping itu guru juga harus 

menggunakan media pembelajaran 

sebagai pendukung model SQ3R demi 

tercapainya tujuan pembelajaran, media 

yang dipilih bias menggunakan media 

visual (yang dapat dilihat) berupa 

gambar, sebagaimana yang ditegaskan 

oleh Wibawa dkk (1992:29) bahwa 

“Media visual memiliki kelebihan di-

antaranya murah harganya, mudah 

didapat dan mudah digunakan” 

Berdasarkan uraian diatas dan 

berkaitan dengan masalah yang terjadi 

maka diajukan judul penelitian 

“Pengaruh Model Survey, Question, 

Read, Recited, Review (SQ3R) di-

dukung media visual terhadap ke-

mampuan mengidentifikasi pengaruh 

globalisasi pada siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo I Kecamatan Pare 

Kabupaten Kediri” 

II. METODE 

 Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Nonrandomized 

Control Group Pretest-Posttest Design. 

Digambarkan sebagai berikut : 

Kelompok 

eksperimen  

Y1 X Y2 

Kelompok 

Kontrol 

Y3 - Y4 

Gambar : Nonrandomized Control Group 

Pretest-Posttest Design (diadaptasi dari 

Sukardi, 2015:186) 

 

Keterangan : 

Y1 = Pretest sebelum diberi perlakuan model  

Survey Question Read Recited Review  

(SQ3R) didukung media visual 

Y2 = Pretest sebelum diberi perlakuan model  

Survey Question Read Recited Review 

(SQ3R) tanpa didukung media visual 

Y3 = Posttest sesudah diberi perlakuan model  

Survey Question Read Recited Review 

(SQ3R) didukung media visual 

Y4 = Posttest sesudah diberi perlakuan model  

Survey Question Read Recited Review 

(SQ3R) tanpa didukung media visual 

X1 = Perlakuan model  Survey Question  

Read Recited Review (SQ3R)  

didukung media visual 

- = Perlakuan model Survey Question 

 Read Recited Review (SQ3R)  

tanpa didukung media visual 

 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif, karena data-
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data variabel penelitian cenderung 

bersifat numeric. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Suharsimi Arikunto 

(2006:12) yang menjelaskan bahwa  

“Penelitian kuantitatif adalah pen-

dekatan penelitian yang banyak 

dituntut menggunakan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, dan pe-

nampilan hasilnya”. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. HASIL 

1) Hasil analisis data Hipotesis 1 

Berdasarkan rangkuman  uji 

hipotesis 1, dapat diketahui bahwa 

hasil dari thitung = 10,605. Dengan 

demikian t-hitung lebih besar 

daripada t-tabel 1% yaitu 2,807 

yang berdasarkan df 23, sedangkan 

t-tabel 5% yaitu 2,068. Sehingga 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

th = 10,605 >tt 1% = 2,807 

Sebagaimana yang telah di-

tetapkan pada bab III, dapat 

ditemukan thitung > ttabel 1% maka 

dapat diputuskan hasil pengujian 

hipotesis bahwa hipotesis nol (H0) 

ditolak pada taraf signifikan 1% 

yang berarti hipotesis kerja (Ha) 

yang diajukan terbukti benar. 

Sedangkan pada rangkuman ke-

tuntasan klasikal pada nomor 1 

dengan jenjang persentil 7,17 % 

yang berarti ketuntasan klasikal 

92,83%, yang berarti >75% 

Sehingga hasil penelitian ter-

sebut telah membuktikan bahwa 

penggunaan model pembelajaran 

SQ3R didukung media visual ber-

pengaruh sangat signifikan  ter-

hadap kemampuan mengidentifi-

kasi pengaruh globalisasi pada 

siswa kelas IV A SDN Sumber-

bendo I Kec.Pare Kab, Kediri 

dengan ketuntasan klasikal 92,83%. 

2) Hasil Analisis data Hipotesis 2 

    Berdasarkan rangkuman uji 

hipotesis 2, dapat diketahui bahwa 

hasil dari thitung = 4,404. Dengan 

demikian t-hitung lebih besar 

daripada t-tabel 1% yaitu 2,831 

yang berdasarkan df 21, sedangkan 

t-tabel 5% yaitu 2,079. Sehingga 

dapat digambarkan sebagai berikut 

th = 4,404 > tt 1% = 2,831 

   Sebagaimana yang telah di-

tetapkan pada bab III, dapat 

ditemukan thitung > ttabel 1% maka 

dapat diputuskan hasil pengujian 

hipotesis bahwa hipotesis nol (H0) 

ditolak pada taraf signifikan 1% 

yang berarti hipotesis kerja (Ha) 

yang diajukan terbukti benar. 

Sedangkan pada rangkuman ke-
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tuntasan klasikal dengan jenjang 

persentil 53,3 % yang berarti 

ketuntasan klasikal 46,7%  

  Sehingga hasil penelitian 

tersebut telah membuktikan bahwa 

penggunaan model pembelajaran 

SQ3R tanpa didukung media visual 

berpengaruh sangat signifikan ter-

hadap kemampuan mengidentifi-

kasi pengaruh globalisasi pada 

siswa kelas IV B SDN Sumber-

bendo I Kec.Pare Kab. Kediri 

dengan ketuntasan klasikal 46,7%. 

3) Hasil Analisis data Hipotesis 3 

  Berdasarkan rangkuman  uji 

hipotesis 3, dapat diketahui bahwa 

hasil dari thitung = 6,883. Dengan 

demikian t-hitung lebih besar 

daripada t-tabel 1% yaitu 2,692 

yang berdasarkan df 44 sedangkan t-

tabel 5% yaitu 2,015 Sehingga dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

th = 6,883>tt 1% = 2,692 

   Sebagaimana yang telah di-

tetapkan pada bab III, dapat 

ditemukan thitung > ttabel 1% maka 

dapat diputuskan hasil pengujian 

hipotesis bahwa hipotesis nol (H0) 

ditolak pada taraf signifikan 1% 

yang berarti hipotesis kerja (Ha) 

yang diajukan terbukti benar. Untuk 

menguji keunggulan dengan 

membandingkan hasil nilai rerata  

posttest dari kelompok eksperimen 

disbanding nilai rerata kelompok 

kontrol. Berdasarkan hipotesis 3 

diketahui bahwa nilai rerata postest 

yang diperoleh pada kelompok 

eksperimen adalah 87,50 sedangkan 

nilai rerata postest kelompok 

kontrol adalah 73,64 .  

   Dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pengaruh yang sangat 

signifikan antara penggunaan  

model pembelajaran SQ3R di-

dukung media visual dibanding   

Penggunaan model pembelajaran 

SQ3R tanpa didukung media visual 

terhadap kemampuan mengidentifi-

kasi pengaruh globalisasi pada 

siswa kelas IV SDN Sumberbendo I 

Kec.Pare Kab, Kediri dengan  ke-

unggulan pada penggunaan  model 

pembelajaran  SQ3R dengan di-

dukung media visual. 

B. KESIMPULAN 

1) Penggunaan model pembe-

lajaran SQ3R didukung media 

visual berpengaruh sangat 

signifikan terhadap kemam-

puan mengidentifikasi penga-

ruh globalisasi pada siswa kelas 

IV SDN Sumber-bendo I 

Kecamatan Pare Kabu-paten 
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Kediri dengan Ke-tuntasan 

Klasikal 92,83%. 

2) Penggunaan model pembe-

lajaran SQ3R tanpa didukung 

media visual berpengaruh 

sangat signifikan terhadap 

kemampuan mengidentifikasi 

pengaruh globalisasi pada 

siswa kelas IV SDN Sumber-

bendo I Kecamatan Pare Kabu-

paten Kediri dengan ke-

tuntasan klasikal 46,7 %. 

3) Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara model pem-

belajaran SQ3R didukung me-

dia visual dibanding dengan 

model pembelajaran SQ3R 

tanpa didukung media visual 

terhadap kemampuan meng-

identifikasi pengaruh globa-

lisasi pada siswa kelas IV SDN 

Sumberbendo I Kecamatan 

Pare Kabupaten Kediri dengan 

keunggulan model pembe-

lajaran SQ3R dengan didu-

kung media visual. 

IV. PENUTUP 

Penelitian ini dapat mem-

perkaya dan menambah ilmu 

pengetahuan dibidang pendidikan 

tentang keefektifan pengaruh model 

SQ3R didukung media Visual 

dalam memperbaiki proses belajar. 

Selain pada mata pelajaran PKN, 

model pembelajaran SQ3R, dapat 

diterapkan pada mata pelajaran 

lainnya. Namun harus relevan atau 

sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Sedangkan bagi 

siswa, penelitian ini dapat 

memberikan pengalaman baru 

terutama pada mata pelajaran PKN, 

dan bagi guru dapat dijadikan 

informasi tentang cara belajar yang 

aktif, kreatif dan menyenangkan 

disekolah yang dapat digunakan 

sebagai alternatif dalam pengem-

bangan pembelajaran. 
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