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ABSTRAK

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui pengaruh aplikasi metode pembelajaran 
SQ3R (survey, question, read, recite and review) terhadap peningkatan 
kemampuan retensi (daya ingat) siswa kelas VII SMP Negeri 1 Kuripan. Jenis 
penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain penelitian nonequivalent 
control group design.  Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri 1 Kuripan. Pengambilan sampel ditentukan dengan teknik purposive
sampling dan didapatkan 4 kelas sampel, yaitu kelas VIIC dan VIID sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIIA dan VIIB sebagai kelas kontrol, dengan jumlah total 
siswa sampel sebagai unit analisis sebanyak 79 orang. Instrumen penelitian berupa 
tes objektif sebanyak 20 soal yang telah dikembangkan oleh peneliti. Data 
penelitian dianalisis dengan program komputer Microsoft Excel 2007 dan uji 
hipotesis menggunakan uji-t pooled varians pada taraf signifikansi 5%. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan retensi siswa pada 
kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol (81.79 > 
73.49). Sedangkan hasil uji beda yang yang dilakukan, didapatkan nilai thitung lebih 
besar dari ttabel (thitung = 2.449 > ttabel = 1.991). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
aplikasi metode pembelajaran SQ3R (survey, question, read, recite and review)
dapat meningkatkan kemampuan retensi siswa kelas VII SMPN 1 Kuripan Tahun 
Ajaran 2013/2014.

Kata kunci: Metode Pembelajaran SQ3R, Kemampuan Retensi siswa..

ABSTRACT

The aim of the research about learning method application of SQ3R to increase 
the ability of students retention in VII grade at SMPN 1 Kuripan. This research 
about quasi experimental with nonequivalent control group design. The 
population is all of students in class VII at SMPN 1 Kuripan. The way to take the 
sample is determined by using purposive sampling technique and there are 4 
sample classes, VII C and VII D as experimental group and VII A and VII B as 
control group, with total of all students as a sample are 79 students. Research 
instrument is using objective test by giving 20 questions that has been developed 
by the researcher. Data analysis has been analyzed by using Microsoft excel 2007 



as one of computer program. And testing hypothesis is using t-test pooled variants 
in 5% significant. The result of the research shows that mean of students retention 
in experimental group is higher than control group (81.79>73.49). That the t-test 
result get from tcritical is bigger than ttable (tcritical= 2.449 > ttabel= 1.991). In 
conclusion, learning method application of SQ3R can increased the ability of 
students retention at SMPN 1 Kuriapan in academic year 2013/2014.

Key words: learning method SQ3R, the ability of students retention

PENDAHULUAN

Proses belajar merupakan 

indikator penentu tercapainya tujuan 

pendidikan yang diharapkan. 

Keberhasilan proses belajar pada 

suatu sekolah dipengaruhi oleh 

banyak faktor, diantaranya guru, 

siswa, kurikulum, dan lingkungan 

sosial. Namun, dalam hal ini guru 

dan siswa menjadi faktor terpenting . 

Guru sebagai unsur pokok dan 

penanggung jawab terhadap proses 

belajar perlu meningkatkan mutu 

proses pembelajaran yang dilakukan,

dimulai dengan membuat rancangan 

pelaksanaan pembelajaran yang baik 

dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran, karakteristik siswa, 

materi yang diajarkan serta sumber 

belajar yang tersedia. 

Menurut Harsanto (2007: 38), 

proses pembelajaran yang baik 

adalah proses pembelajaran yang 

menyediakan dan memberi ruang 

kesempatan pada siswa untuk 

mengembangkan otak kiri dan otak 

kanan. Siswa tidak hanya tahu 

tentang sesuatu, tetapi juga mampu 

bertanya, menyampaikan, dan 

memperagakan. Salah satu proses 

pembelajaran yang menggunakan 

otak kanan adalah mengkritisi apa 

yang dibaca dan mampu 

menerangkan apa yang dibaca 

kepada orang lain dengan kata-

katanya sendiri.

Proses pembelajaran yang 

mampu melibatkan otak kanan, dapat 

memperkuat daya ingat (retensi) 

siswa terhadap materi pembelajaran. 

Retensi sangat menentukan hasil 

yang diperoleh siswa dalam proses 

belajar dan erat kaitanya dengan 

hubungannya dengan belajar. Proses 

belajar dikatakan berhasil apabila 

materi yang diajarkan mampu 

tersimpan pada Long Term Memory

(LTM), dan mampu ditampilkan 

kembali oleh siswa beberapa waktu 



setelah dilakukannya pembelajaran. 

LTM atau sering disebut juga 

sebagai retensi, merupakan indikator 

ketercapaian atau keberhasilan 

proses belajar mengajar yang 

dilakukan (Winkel, 2009: 463).

Berdasarkan hasil observasi 

yang dilakukan peneliti pada siswa 

kelas VII SMPN 1 Kuripan Tahun 

Pelajaran 2013/2014, bahwa dalam 

proses pembelajaran mata pelajaran 

IPA masih bersifat searah, guru 

dalam hal ini menjadi sumber utama 

dalam proses pembelajaran, segala 

informasi yang diperoleh siswa 

hanya berasal dari guru. Proses 

pembelajaran yang seperti ini 

mengakibatkan rendahnya minat 

siswa untuk mencari informasi lebih 

lanjut mengenai materi 

pembelajaran, yang pada akhirnya 

materi yang dipelajari hanya dapat 

tersimpan di memori jangka pendek

(Short Term Memory) siswa. 

Sedangkan proses belajar yang 

diharapkan tidak hanya sebatas Short 

Term Memory melainkan Long Term 

Memory siswa. Dengan demikian 

hasil belajar siswa belum dapat 

mencapai nilai yang diharapkan yaitu 

masih di bawah nilai kreteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang 

tetapkan yaitu 7.0. 

Berdasarkan keadaan 

tersebut, guru perlu mengadakan 

variasi dalam proses pembelajaran 

dan menggunakan metode 

pembelajaran yang mampu menarik 

minat siswa untuk belajar, sehingga  

tujuan dari proses pembelajaran yang 

bersifat Long Term Memory mampu 

untuk diwujudkan. Salah satu 

alternatif yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran yaitu metode 

pembelajaran SQ3R (survey, 

question, read, recite and review).

Menurut Soedarso (2009: 59) metode 

SQ3R terdiri dari 5 tahapan yaitu 

survey, question, read, recite, dan 

review. Langkah-langkah pada 

metode SQ3R yang sistematis dapat 

membuat siswa menggunakan 

kemampuan berpikirnya dalam 

memahami ide-ide pokok atau 

konsep-konsep yang ada dalam teks. 

Metode ini dapat meningkatkan 

kinerja memori dalam memahami 

substansi teks dan bahan bacaan 

dalam suatu bidang pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, 

untuk meningkatkan kemampuan 

retensi siswa dalam pembelajaran, 



maka perlu dilakukan penelitian 

tentang  “Aplikasi Metode 

pembelajaran SQ3R (survey, 

question, read, recite and review)

Untuk Meningkatkan Retensi Siswa 

Kelas VII SMPN 1 Kuripan Tahun 

Ajaran 2013/2014”.

Adapun tujuan dari penelitian 

ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

metode pembelajaran SQ3R (survey, 

question, read, recite and review) 

terhadap retensi siswa kelas VII 

SMPN 1 Kuripan tahun ajaran 

2013/2014.

METODE

Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif dengan metode 

penelitian Quasi Experiment dan 

rancangan penelitian Nonequivalent 

Control Group Design. Bentuk 

desain penelitian ini seperti pada 

Tabel 1.

Tabel 1 Desain Penelitian

Kelom

pok

Pre-

test

Treatme

nt

Po

st 

test

Rete

st

A T1 XA T2 T3

B T1 XB T2 T3

Keterangan: A: Kelompok eksperimen, B: 

kelompok kontrol, XA: pembelajaran dengan 

metode SQ3R, XB: pembelajaran dengan 

metode diskusi, T1: tes awal, T2: tes akhir,

T3: pengulangan pemberian tes

Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas VII 

SMPN 1 Kuripan tahun ajaran 

2013/2014. Sampel yang digunakan 

adalah siswa kelas VII C dan VII D 

sebagai kelas eksperimen dan VII A 

dan VII B sebagai kelas kontrol.

Teknik penentuan sampel yang 

digunakan untuk penelitian adalah 

teknik purposive sampling yang 

didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan tertentu.

Instrumen penelitian ini 

berupa tes objektif dan angket 

keterlaksanaan sintaks metode 

pembelajaran SQ3R. Untuk

pengukuran retensi siswa, dilakukan 

2 minggu stelah dilaksanakannya 

postest. Soal yang digunakan dalam 

pelaksanaan pretest, postest, dan 

retensi mengacu pada level kognitif 

C2 dan C3 pada taksonomi Anderson 

dan Krathwohl.

HASIL PENELITIAN

Hasil kemampuan kognitif 

siswa kelompok kontrol maupun 



eksperimen pada pokok bahasan 

kelangsungan hidup makhluk hidup, 

memiliki hasil yang berbeda 

(Gambar 1). Pada kelompok kontrol 

dengan metode pembelajaran diskusi 

kelompok diperoleh nilai rata

pre-test siswa sebesar 31.57 dan nilai 

rata-rata post-test siswa sebesar 

44.71. Sedangkan pada kelompok 

eksperimen dengan pembelajaran 

menggunakan metode SQ3R 

diperoleh nilai rata-rata 

sebesar 35.91 dan nilai rata

test sebesar 70.8. Hal ini 

menunjukkan terjadinya peningkatan 

yang signifikan pada kelompok 

eksperimen, yaitu dari nilai rata

35.91 meningkat menjadi 70.8. 

Selisish nilai antara 

post-test juga menunjukan bahwa 

selisih nilai pada kelompok 

eksperimen lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelas kontrol 

dengan tanpa metode SQ3R.

eksperimen pada pokok bahasan 

kelangsungan hidup makhluk hidup, 

memiliki hasil yang berbeda 

Pada kelompok kontrol 

dengan metode pembelajaran diskusi 

kelompok diperoleh nilai rata-rata 

siswa sebesar 31.57 dan nilai 

siswa sebesar 

44.71. Sedangkan pada kelompok 

eksperimen dengan pembelajaran 

menggunakan metode SQ3R 

rata pre-test

sebesar 35.91 dan nilai rata-rata post-

sebesar 70.8. Hal ini 

enunjukkan terjadinya peningkatan 

yang signifikan pada kelompok 

eksperimen, yaitu dari nilai rata-rata 

35.91 meningkat menjadi 70.8. 

Selisish nilai antara pre-test dan 

juga menunjukan bahwa 

selisih nilai pada kelompok 

eksperimen lebih tinggi 

ndingkan dengan kelas kontrol 

dengan tanpa metode SQ3R.

Gambar 1 Nilai rata-rata kognitif

Data dari nilai retest dan 

retensi pada kelompok kontrol dan 

eksperimen menunjukan hasil yang 

berbeda antar keduanya (

Begitu pula dengan nilai retensi 

siswa yang diperoleh dari masing

masing kelas tersebut. 

Tabel 2 Hasil Rata-Rata Nilai 
dan Retensi

Kelompok
Rata-rata

Nilai
Retest

Kontrol 36

Eksperimen 56.02

Berdasarkan hasil rata

nilai retest maupun nilai 

kelompok eksperimen memiliki rata

rata nilai retest dan retensi lebih 

tinggi dibandingkan

kontrol. 
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Data dari nilai retest dan 

retensi pada kelompok kontrol dan 

eksperimen menunjukan hasil yang 

berbeda antar keduanya (tabel 2). 

Begitu pula dengan nilai retensi 

siswa yang diperoleh dari masing-

Rata Nilai Retest, 

rata

Retensi

73.49

81.79

Berdasarkan hasil rata-rata 

retest maupun nilai retensi, 

kelompok eksperimen memiliki rata-

retensi lebih 

kelompok 

35.91

70.8

Eksperimen



Pada tabel 3 disajikan data uji 

statistik skor retensi siswa dan uji 

korelasi antara metode pembelajaran 

SQ3R dengan skor retensi yang 

diperoleh siswa.

Tabel 3 Ringkasan Uji Statistik
Uji 
Statistik

Nilai 
Hitung

Nilai 
Tabel

Keput
usan 
Uji

Uji Beda 
(t-test)

2.449 1.991 H0 
ditolak

Uji 
Korelasi 

0.46 0.297 Ada 
korela
si

Berdaskan data diatas, untuk 

uji beda (t-test) didapatkan nilai thitung

(2.449) lebih besar dari ttabel (1.991), 

yang berarti ada perbedaan 

kemampuan retensi antara kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen.

Sedangkan untuk uji korelasi 

didapatkan nilai rhitung (0.46) lebih 

besar dari rtabel (0.297), yang berarti 

ada keterkaitan antara metode 

pembelajaran yang digunakan 

dengan skor retensi yang diperoleh 

siswa.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan di SMPN 1 Kuripan 

pada siswa kelas VII, didapatkan 

hasil bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan retensi antara kelompok 

eksperimen yang menggunakan 

metode pembelajaran SQ3R dan 

kelompok kontrol tanpa 

menggunakan metode SQ3R. 

Keberhasilan dari aplikasi metode 

pembelajaran SQ3R yang diterapkan 

pada kelas VII SMPN 1 Kuripan 

dalam meningkatkan kemampuan 

retensi, didukung oleh tahapan-

tahapan dalam metode pembelajaran 

SQ3R yang sistematis. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Soedarso (2004: 

58), bahwa “tahapan-tahapan dalam 

metode pembelajaran SQ3R mampu 

menjadikan siswa aktif dalam proses 

berpikir, sehingga setiap informasi 

yang dipelajari dapat tersimpan 

dengan baik dalam sistem memori 

jangka panjang siswa”. Tahapan 

metode pembelajaran SQ3R terdiri 

dari survey, question, read, recite 

dan review.

Dalam kegiatan pembelajaran 

dengan metode SQ3R terjadi proses 

timbal balik antara siswa dengan 

guru. Guru disini tidak lagi menjadi 

sumber utama dalam proses belajar, 

semua informasi yang diperlukan 



oleh siswa diperoleh dari hasil kerja 

mereka sendiri, tentunya dengan 

bimbingan dari guru yang bertindak 

sebagai fasillitator. Dengan 

demikian, siswa diberikan 

kesempatan untuk bebas berpikir, 

mengeluarkan pendapat dan 

inisiatifnya dalam menemukan 

konsep pembelajaraan yang mereka 

inginkan. Hal ini tentunya, dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam 

mengikuti proses belajar. Sesuai 

dengan yang dinyatakan Bilgin 

(2008) bahwa “dengan diberikannya 

kesempatan berfikir, berkreativitas 

dan berinisiatif pada siswa, 

menghindari siswa untuk bertindak 

pasif dalam proses pembelajaran”.

Tahapan-tahapan dalam 

metode SQ3R menjadikan siswa 

aktif baik secara mental maupun 

fisik, sehingga membantu siswa 

dalam mengkontruksi ilmu 

pengetahuannya dengan cara 

bekerjasama dengan teman 

sekelompoknya. Pada proses belajar 

dengan metode SQ3R, siswa saling 

bertukar pikiran antar teman sesama 

kelompoknya. Sehingga dengan 

menggunakan metode SQ3R ini, 

siswa menjadi lebih ingat dan paham 

tentang konsep yang telah mereka 

pelajari, karena secara langsung 

siswa yang menggali informasi baru 

dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Tangkas (2012), yang 

menyatakan bahwa “dengan 

menemukan sendiri konsep 

pembelajarannya, informasi yang 

didapat dalam proses belajar akan 

tersimpan dalam memori jangka 

panjang siswa”.

Proses belajar dengan metode 

SQ3R ini, memberikan tanggapan 

dan kesan yang baik dari siswa. 

Banyak siswa yang menyatakan 

bahwa proses belajar menjadi 

menarik untuk diikuti, karena setiap 

proses yang dilakukan dapat 

menimbulkan rasa ingin tahu siswa. 

Hal ini karena adanya kegiatan 

mengamati (survey) dan membuat 

pertanyaan (question). Siswa sangat 

antusisas dalam mengikuti proses 

tersebut, karena pada proses survey

objek pembelajarannya dihadirkan 

secara langsung, sehingga siswa 

merasa tertantang untuk menemukan 

sendiri konsep belajarnya. Dengan 

proses mengamati tersebut, 

menjadikan siswa menemukan 



sendiri konsep materi yang akan 

dipelajari dan memberikan peluang 

pada siswa untuk melakukan sendiri 

proses belajarnya, sehingga konsep 

yang diberikan guru akan bertahan 

lama dalam ingatan siswa. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Hartati 

(2011), yang menyatakan bahwa 

“dengan dihadirkannya objek 

pembelajaran secara langsung hasil 

belajar akan bertahan lebih lama 

dalam ingatan siswa”.

Sedangkan, dalam kegiatan 

question setiap siswa dalam 

kelompok berusaha untuk membuat 

pertanyaan mengenai pertanyaan-

pertanyaan yang muncul pada saat 

proses survey. Semua kelompok 

berusaha untuk mengumpulkan 

pertanyaan sebanyak mungkin untuk 

menjawab rasa ingin tahu mereka. 

Melalui kegiatan membuat 

pertanyaan ini siswa menjadi aktif 

dalam proses belajarnya. Aktifnya 

siswa tersebut menjadi sebuah 

indikator bahwa siswa memiliki rasa 

tertarik untuk belajar, sehingga dapat 

mempengaruhi keberhasilan dari 

proses belajar. Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Ogundokun & 

Adeyemo (2010) bahwa “siswa yang 

mempunyai rasa tertarik dan rasa 

sepenuh hati dalam mengikuti 

pembelajaran akan mempengaruhi 

kesuksesan belajarnya”.

Selanjutnya untuk menjawab 

semua pertanyaan-pertanyaan yang 

dibuat oleh siswa, maka diadakan 

kegiatan membaca (read). Dalam 

kegiatan ini, siswa diajak untuk 

berdiskusi untuk menjawab semua 

pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dibuat. Kegiatan diskusi ini menjadi 

ajang tukar pikiran antar sesama 

siswa dalam satu kelompok. Selain 

berdiskusi, pada kegiatan ini juga 

siswa aktif mencatat semua 

informasi-informasi hasil dari diskusi 

yang dilakukan. Kegiatan berdiskusi, 

membaca dan mencatat ini 

menjadikan apa yang dipelajari 

mampu bertahan lama dalam ingatan 

siswa. Hawskin (2010) juga 

menyatakan bahwa, kegiatan 

berdiskusi, mencatat, dan mengajar, 

mampu meningkatkan kemampuan 

retensi (daya ingat) siswa. 

Untuk memastikan bahwa 

seluruh siswa telah menguasai materi 

pelajaran, maka diadakan kegiatan 

recite (mengulang). Kegiatan ini 

merupakan kegiatan menjelaskan 



kembali, dimana setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi yang 

telah mereka lakukan dengan kata-

kata mereka sendiri. Pada tahap ini, 

siswa tidak hanya melakukan 

presentasi saja, tetapi juga 

melakukan tanya jawab. Dengan 

adanya kegiatan tanya jawab ini, 

guru dapat menilai sejauh mana 

penguasaan mereka terhadap konsep 

yang mereka pelajari. Kegiatan 

presentasi ini mampu memotivasi 

siswa untuk berani manyampaikan 

gagasan mereka. Dengan adanya 

motivasi ini, membuat siswa lebih 

tertarik untuk belajar, sehingga 

memungkinkan hasil belajar dan 

retensi siswa bisa meningkat. Sesuai 

dengan penelitian Haris (2011) yang 

menyatakan bahwa kegiatan 

presenstasi mampu memotivasi siswa 

dan menimbulkan ketertarikan 

belajar pada siswa, sehingga hasil 

belajarnya meningkat.

Selanjutnya, untuk 

menguatkan kembali konsep yang 

telah diperoleh dalam proses belajar, 

siswa melakukan tahapan review. 

Pada tahap ini, siswa melakukan 

pengecekan kembali terhadap 

jawaban-jawaban hasil diskusi 

mereka. Pengecekan ini dilakukan 

untuk memastikan siswa memahami 

konsep pembelajaran dengan baik. 

Tahap ini dilakukan dengan 

memberikan kuis pada akhir sesi 

pembelajaran. Hasil dari kuis yang 

dikerjakan menunjukan bahwa siswa 

telah menguasai konsep 

pembelajaran dengan baik. De Porter 

(2004) menjelaskan bahwa “dengan 

mengulang kembali konsep dengan 

cara yang lain dapat membuat otak 

memperlakukan informasi secara 

berbeda dengan informasi 

sebelumnya. Sehingga dengan 

kegiatan mengulang ini dapat

membantu otak memindahkan 

informasi dari memori jangka 

pendek ke memori jangka panjang”.

Adanya tahapan-tahapan 

belajar yang sistematis dan 

pengulangan materi yang di ajarkan, 

semakin mendukung penyimpanan 

materi dalam memori jangka panjang 

siswa (LTM). Materi yang di ajarkan 

akan melekat dalam ingatan siswa 

apabila informasi yang terdapat 

dalam materi tersebut terus di ulang-

ulang. Tibrani (2012) menyatakan, 

bahwa metode SQ3R memberikan 

kesempatan untuk bebas berfikir, 



namun adanya recite lebih 

memotivasi untuk mempelajari 

pokok bahasan berulang kali selain 

mencari dan membuat pertanyaan 

dan membaca kembali sehingga 

mereka dapat mengolah informasi 

yang di dapat pada akhirnya. Hal 

tersebut sesuai dengan teori kerja 

otak yang menyatakan bahwa adanya 

stimulus yang sama akan 

membangkitkan sirkuit yang dapat 

menimbulkan long term memory

(ingatan jangka panjang). Dengan 

terbentuknya ingatan jangka panjang 

akan membuat siswa lebih mudah 

untuk mengolah informasi tersebut.

Tinto (2003) menjelaskan 

bahwa terdapat lima kondisi yang 

dapat mempengaruhi retensi seorang 

siswa, yaitu harapan (expectation), 

dukungan (support), umpan balik 

(feedback), keterlibatan (involment), 

dan pembelajaran (learning). Pada 

aplikasi metode pembelajaran SQ3R, 

siswa akan saling memberi dukungan 

atau motivasi untuk memecahkan 

masalah yang diberikan guru. Siswa 

dalam kelompok tersebut tentu saja 

juga mempunyai harapan agar 

mampu memberikan yang terbaik 

pada kelompoknya, yaitu mampu 

menyampaikan materi dengan baik 

pada saat presentasi. Pada saat 

diskusi kelompok siswa akan saling 

memberikan umpan balik agar lebih 

memahami materi. Siswa dalam 

strategi ini mempunyai peran yang 

sangat penting karena setiap siswa 

benar-benar terlibat dalam 

pembelajaran. Kondisi yang terdapat 

dalam penerapan metode 

pembelajaran SQ3R ini 

memungkinkan siswa untuk 

meningkatkan kemampuan 

retensinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi metode pembelajaran 

SQ3R dapat meningkatkan 

kemampuan retensi siswa kelas VII 

SMPN 1 Kuripan Tahun Ajaran 

2013/2014. Terbukti oleh hasil uji 

korelasi dan uji-t yang dilakukan, 

dimana nilai rhitung (0.46) dan thitung 

(2.449) lebih besar dari nilai rtabel

(0.297)  dan ttabel (1.993).

SARAN

Atas dasar kesimpulan hasil 

penelitian, maka disarankan dalam 

pembelajaran terutama biologi, guru 



dapat menggunakan metode 

pembelajaran SQ3R sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar dan kemampuan retensi 

siswa.
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