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Abstrak—Permasalahan dalam penelitian ini adalah rendahnya prestasi belajar dan 

motivasi mahasiswa pada pembelajaran matematika di AMIKOM Mataram. Adapun 

solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan metode pembelajaran PQ4R. Oleh 

karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keefektifan 

metode pembelajaran PQ4R ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar 

mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan semua mahasiswa 

AMIKOM Mataram sebagai populasi. Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan 

secara acak dan diperoleh sampel penelitan, yaitu mahasiswa yang tersebar ke dalam 

kelas manajemen informatika (MI), yaitu MI-A dan MI-B. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar matematika (PBM) dan angket 

motivasi mahasiswa (MM). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan 

tes PBM dan angket MM sebelum perlakuan, dilanjutkan dengan pemberian 

perlakuan terhadap kelas sampel berupa penerapan metode pembelajaran PQ4R dan 

konvensional, dan diakhiri dengan pemberian tes PBM dan angket MM setelah 

perlakuan. Analisis yang digunakan adalah uji one sample t test untuk melihat apakah 

metode pembelajaran PQ4R dan konvensional efektif dan uji MANOVA dilanjutkan 

uji t-Benferroni digunakan untuk melihat apakah metode pembelajaran PQ4R lebih 

efektif daripada metode ceramah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi 

bahwa metode pembelajaran PQ4R efektif dengan nilai t sebesar 7,673 (sig. 0,000) 

untuk prestasi dan 6,935 (sig. 0,000) untuk motivasi. Selain itu, metode pembelajaran 

PQ4R juga lebih efektif daripada metode ceramah dengan nilai F sebesar 16,614 (sig. 

0,000) dan t-Benferroni sebesar -4,766 (sig. 0,000) untuk prestasi dan -4,082 (sig, 

0,000) untuk motivasi. 

Kata kunci: Motivasi, metode pembelajaran PQ4R, prestasi 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran adalah salah satu aspek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena 

pembelajaran melibatkan elemen-elemen kunci yang ada dalam pendidikan, seperti dosen, mahasiswa, 

dan materi ajar. Pembelajaran membutuhkan interaksi ketiga elemen tersebut secara berkesinambungan 

dan menyeluruh. Pembelajaran yang baik haruslah memperhatikan ketiga aspek tersebut sebelum 

diaplikasikan, termasuk juga dalam pembelajaran matematika di perguruan tinggi. Pembelajaran 

matematika haruslah memperhatikan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. 

Pembelajaran matematika haruslah memperhatikan tingkat kesulitan dan jenis materi yang akan dibahas. 

Pembelajaran matematika haruslah difasilitasi oleh dosen yang memahami dan mampu mengaplikasikan 

pendekatan yang tepat agar materi yang akan dibahas bisa dipahami oleh mahasiswa secara efektif. 

Berdasarkan atas hal ini, maka pembelajaran matematika dalam aplikasinya bukanlah perkara yang 

mudah, melainkan mengalami beberapa masalah. Terbukti beberapa masalah ditemukan, seperti prestasi 

belajar mahasiswa dan motivasinya cenderung tergolong rendah dalam pembelajaran matematika. 

Bahkan, kedua masalah tersebut tergolong masalah dalam skala nasional dan institusional. Secara luas, 

beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa rendahnya prestasi dan motivasi mahasiswa 

dalam pembelajaran matematika adalah masalah yang paling sering muncul. Dalam skala institusional, 
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seperti di AMIKOM Mataram, prestasi mahasiswa dalam pembelajaran matematika pun tergolong 

rendah. Terbukti, rata-rata nilai ujian akhir mahasiswa program studi manajemen informatika (MI) 

sebesar 53,5 (data dosen) dan motivasi mahasiswa dalam pembelajaran matematika cenderung rendah 

dengan nilai konversi skor angket motivasi sebesar 45,75. Pembelajaran matematika yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah mata kuliah yang objek kajian utamanya adalah matematika, seperti logika 

matematika dan aljabar linier.  
Selanjutnya, kedua permasalahan di atas haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus agar bisa 

diselesaikan dan tidak menjadi gunung es bagi mahasiswa. Perlakuan yang diberikan pun tidak sembarang, 
melainkan harus disesuaikan dengan faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut terjadi. Berdasarkan 
hasil penelitian sebelumnya, salah faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar dan motivasi 
mahasiswa dalam pembelajaran matematika adalah faktor metode pembelajaran yang digunakan dosen. 
Dosen dalam aplikasinya cenderung menerapkan metode ceramah yang hanya menekankan pada 
tercapainya capaian pembelajaran dengan rincian materi yang sudah direncanakan tanpa memperhatikan 
perkembangan dan kemampuan awal mahasiswa [1]. Meskipun, dalam beberapa kasus pembelajaran, 
metode ceramah pun mampu meningkatkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa di perguruan tinggi. 
Akan tetapi, hal tersebut tergolong sangat jarang terjadi dalam pembelajaran matematika [2]. Berdasarkan 
atas faktor penyebab tersebut, maka diambil solusi berupa penerapan metode pembelajaran yang tepat yang 
memperhatikan perkembangan dan memanfaatkan kemampuan awal mahasiswa. Salah satu metode 
pembelajaran yang bisa digunakan adalah metode pembelajaran PQ4R (preview, question, read, reflect, 
recite, review). 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
mendeskripsikan keefektifan metode pembelajaran P4QR ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar 
mahasiswa dalam pembelajaran matematika? Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah 
mendeskripsikan keefektifan metode pembelajaran P4QR ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar 
mahasiswa dalam pembelajaran matematika. Diharapan dengan penerapan metode pembelajaran tersebut 
akan mampu mengembangkan prestasi dan motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran matematika 
secara optimal. Selain itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan mampu menambah referensi 
dosen dalam menerapkan metode pembelajaran yang berorientasi mahasiswa. 

Secara konseptual, metode pembelajaran PQ4R diartikan sebagai metode pembelajaran yang bertujuan 
untuk membantu peserta didik untuk memahami dan mengingat materi yang akan dipelajari dengan cara 
membaca dan menulis [3]. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Thomas dan Robinson pada tahun 
1972. Pada dasarnya metode pembelajaran PQ4R memanfaatkan dua kemampuan inti yang dimiliki 
mahasiswa, yaitu membaca dan menulis. Akan tetapi, dalam aplikasinya strategi belajar PQ4R menuntut 
mahasiswa untuk memanfaatkan kemampuan lain yang dimiliki, seperti kemampuan membuat pertanyaan. 
Secara operasional, strategi belajar PQ4R terdiri atas beberapa langkah pembelajaran, yaitu: preview, 
question, read, reflect, recite, dan review. Preview, dosen meminta mahasiswa untuk membaca secara 
seksama capaian pembelajaran yang akan dicapai. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mencoba untuk 
mencari referensi yang akan digunakan untuk menjangkau capaian pembelajaran tersebut (referensi yang 
digunakan, bukan hanya bersumber dari buku paket, melainkan bersumber dari internet). Pada langkah ini, 
mahasiswa diharapkan sudah mampu memetakan konsep apa saja yang dibutuhkan untuk menjangkau 
capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Question, dosen meminta mahasiswa untuk mem-posing atau 
membuat pertanyaan yang berkaitan dengan konsep yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut meliputi apa, 
siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pada langkah ini, mahasiswa diharapkan sudah mampu 
menkonsep pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam bentuk kalimat tanya yang baik dan benar. Read, 
dosen meminta mahasiswa untuk membaca referensi-referensi yang berkaitan dengan jawaban atas 
pertanyaan yang sudah dibuat pada langkah sebelumnya. Pada langkah ini, sebelum membaca referensi, 
terlebih dahulu mahasiswa diminta untuk mencari referensi yang tepat, baik dari buku, maupun dari 
internet. Salah satu output pada langkah ini adalah daftar dan kumpulan referensi yang sudah dibaca 
mahasiswa. Reflect, dosen meminta mahasiswa untuk merefleksikan hasil bacaan mereka dengan 
menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Jawaban rinci terhadap pertanyaan yang sudah 
dibuat adalah salat satu output utama pada langkah ini. Recite, dosen meminta mahasiswa untuk 
mempresentasikan pertanyaan dan jawaban yang sudah mereka berikan di depan kelas. Tanya-jawab 
berkaitan dengan materi presentasi yang disampaikan sangat diharapkan terjadi antara mahasiswa pada 
langkah ini. Dosen dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator dan memberikan pembenaran berkaitan 
dengan hasil presentasi mahasiswa. Selain itu, dosen memberikan kesimpulan berkaitan dengan konsep 
yang tepat. Setelah memberikan kesimpulan, dosen memberikan mahasiswa beberapa pertanyaan atau soal 
untuk kemudian dikerjakan secara individu atau berkelompok. Review, dosen meminta mahasiswa untuk 
membuat kesimpulan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Beberapa mahasiswa dalam hal ini 
diharapkan memaparkan kesimpulan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. 
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Pada langkah ini pun, dosen meminta mahasiswa untuk mempelajari konsep yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya dan memberikan tugas.  

Setiap langkah dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran PQ4R dalam 
penelitian ini dilaksanakan secara berkelompok. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan interaksi yang 
terjadi antara mahasiswa selama pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu 
dosen sudah menentukan kelompok untuk setiap mahasiswa. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 orang 
mahasiswa yang berbeda kemampuan awal, motivasi awal, jenis kelamin, dan daerah asal. Daerah asal 
dijadikan pertimbangan dalam penelitian ini karena mahasiswa di AMIKOM Mataram berasal dari 
berbagai daerah (kabupaten) di NTB dan rata-rata mahasiswa tersebut cenderung berkumpul dengan yang 
sesama daerahnya sehingga interaksi dengan mahasiswa yang berasal dari daerah lain cenderung kurang 
juga. Hal ini kemudian menjadi suatu masalah jika tetap didiamkan. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini 
menjadikan aspek perbedaan daerah asal sebagai salah satu aspek dalam penentuan kelompok. 
Kemampuan dan motivasi awal mahasiswa dilihat dari hasil pretest dan angket yang sudah diberikan 
sebelumnya. Diharapkan dengan heterogenitas dalam kelompok akan mampu memicu perkembangan 
prestasi dan motivasi mahasiswa menjadi lebih maksimal dalam pembelajaran matematika. 

Secara sederhana, prestasi belajar matematika diartikan sebagai hasil yang diperoleh mahasiswa setelah 
kegiatan pembelajaran matematika berlangsung [4]. Artinya, untuk mengukur prestasi belajar matematika, 
dibutuhkan proses pembelajaran matematika yang harus dilaksanakan mahasiswa. Selanjutnya, di akhir 
kegiatan pembelajaran tersebut, dosen memberikan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan kegiatan 
pembelajaran. Hasil evaluasi untuk prestasi belajar lebih mengarah pada nilai dalam bentuk angka yang 
diberikan dosen kepada mahasiswa dengan melihat ketercapaian indikator pembelajaran yang sudah 
ditentukan sebelumnya [5]. Sejalan dengan ini, prestasi belajar mahasiswa juga diartikan sebagai hasil yang 
diberikan dosen kepada mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk nilai berupa angka sebagai bentuk 
penilaian terhadap penguasaan mahasiswa terhadap konsep matematika yang sudah dipelajari [6]. 

Selanjutnya, motivasi belajar diartikan sebagai segala sesuatu yang memacu peserta didik agar 
memiliki keinginan untuk belajar [7]. Dengan adanya motivasi belajar yang tinggi, diharapkan semua 
kemampuan yang dimilki peserta didik akan berkembang secara optimal selama dan setelah kegiatan 
pembelajaran berlangsung. Selain itu, motivasi belajar juga diartikan sebagai suatu dorongan yang 
menggerakkan peserta didik dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran [8]. Motivasi 
belajar secara sederhana lebih mengarah kepada hubungan sebab-akibat. Artinya, semua dorongan yang 
menjadi sebab peserta didik mencapai tujuan pembelajaran (akibat) bisa disebut sebagai motivasi belajar. 
Bahkan, dorongan tersebut tidak memiliki batasan selama mampu menyebabkan akibat yang baik bagi 
peserta didik dalam pembelajaran. 

Dari sudut pandang asal, secara operasional, motivasi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi 
belajar instrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi belajar instrinsik adalah motivasi yang berasal 
dari dalam diri peserta didik tanpa perlu adanya paksaan dari luar dirinya. Motivasi ini lebih mengarah 
kepada kesadaran peserta didik (self-awareness) dalam belajar. Sebagai contoh, peserta didik rajin dalam 
belajar dikarenakan mereka ingin untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Motivasi 
belajar ekstrinsik adalah mtoivasi yang berasal dari luar diri peserta didik. Motivasi ini biasanya terkesan 
lebih memaksakan peserta didik dalam belajar. Sebagai contoh, peserta didik belajar dengan giat 
dikarenakan akan ada ujian. Adapun peserta didik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa [9]. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis atau Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan desain yang digunakan adalah pretest-posttest 
nonequivalent comparison-group design.  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di AMIKOM Mataram dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Maret 

2016 sampai dengan Juli 2016.  

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa AMIKOM Mataram tahun akademik 2015-

2016. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan diperoleh sampel dalam penelitian ini, yaitu 

mahasiswa yang tersebar ke dalam kelas program studi MI, yaitu MI-A dan MI-B. Secara acak juga, 

pemberian perlakuan diberikan terhadap kedua kelas sampel tersebut, yaitu kelas MI-A mendapatkan 
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perlakuan berupa penerapan metode pembelajaran PQ4R dan kelas MI-B mendapatkan perlakuan berupa 

penerapan metode ceramah. 

D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah prestasi dan motivasi belajar sebagai variabel terikat dan metode 

pembelajaran PQ4R dan metode ceramah sebagai variabel bebas. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas beberapa langkah, yaitu: (1) melakukan uji 

coba instrumen (diperoleh data hasil uji coba intrumen); (2) memberikan tes dan angket sebelum 

perlakuan (diperoleh data prestasi dan motivasi sebelum perlakuan); (3) melakukan kegiatan eksperimen 

(diperoleh data hasil pelaksanaan pembelajaran); dan (4) memberikan tes dan angket setelah perlakuan 

(diperoleh data prestasi dan motivasi setelah perlakuan). 

F. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen dalam penelitian ini adalah tes prestasi belajar matematika (PBM) dan angket motivasi 

mahasiswa (MM). Tes PBM digunakan untuk mengukur prestasi belajar matematika yang dimiliki 

mahasiswa dan angket MM digunakan untuk mengukur motivasi belajar mahasiswa dalam pembelajaran 

matematika. Tes PBM dalam penelitian ini terdiri atas lima butir soal uraian dan angket MM terdiri atas 

tiga puluh tiga pernyataan yang tersebar ke dalam dua jenis, yaitu motivasi instrinsik (tujuh belas) dan 

motivasi ekstrinsik (enam belas). Angket motivasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket 

motivasi yang sudah baku (digunakan pada penelitian sebelumnya) [10]. 

G. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Validitas isi dilakukan terhadap tes PBM dan diperoleh bukti bahwa tes tersebut memenuhi validitas 

isi berdasarkan validasi dari dua orang ahli dalam bidang pendidikan matematika, sedangkan untuk 

estimasi reliabilitasnya dengan menggunakan koefisien alpha dan diperoleh nilai sebesar 0,5624 untuk 

pretest dan 0,524 untuk posttest. Bukti validitas dan estimasi reliabilitas untuk angket MM tidak 

dilakukan karena angket yang digunakan dalam penelitian ini sudah baku.  

H. Teknik Analisis Data 

Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan deskripsi terhadap semua data yang 

diperoleh, baik terhadap data sebelum perlakuan, maupun terhadap data setelah perlakuan. Untuk analisis 

data, digunakan uji one sample t test untuk melihat apakah metode pembelajaran (PQ4R dan 

konvensional) efektif ditinjau dari kedua aspek yang diukur dan uji MANOVA digunakan untuk 

mengukur bahwa metode pembelajaran PQ4R lebih efektif daripada metode ceramah. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran PQ4R pada penelitian ini sudah 

berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya. Semua langkah-langkah pembelajaran sudah berjalan sesuai 

dengan yang diharapkan, baik kegiatan dosen, maupun respon yang diberikan mahasiswa. Akan tetapi, 

pada kelas sampel untuk dua pertemuan awal, kegiatan pembelajaran cenderung berjalan lambat. Hal ini 

disebabkan karena mahasiswa masih mencoba untuk beradaptasi dengan langkah-langkah pembelajaran 

dengan metode pembelajaran PQ4R. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tersebut masih 

tergolong baru bagi mahasiswa. Selain itu, pada langkah pembelajaran yang ketiga, yaitu read, mahasiswa 

cenderung menghabiskan waktu yang lama. Mahasiswa mengalami kesulitan dalam mencari kata kunci 

untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat sehingga waktu untuk membaca referensi tergolong lama. 

Dalam mencari referensi, kelompok mahasiswa tergolong ke dalam dua bagian, yaitu: (1) kelompok 

yang mengumpulkan semua referensi terlebih dahulu baru membaca referensi tersebut secara mendetil dan 

(2) kelompok yang mengumpulkan referensi satu-persatu untuk kemudian dibaca. Akan tetapi, dalam 

pelaksanaannya, dosen menginstruksikan kepada kelompok mahasiswa agar membagi tugas dalam 

menjawab pertanyaan yang sudah dibuat untuk kemudian mencari referensi yang relevan. Dosen lebih 

menginstruksikan jenis yang ke-2 dalam membaca untuk menjawab pertanyaan, yaitu dengan 
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mengumpulkan referensi satu-persatu sesuai dengan pertanyaan yang akan mereka jawab. Oleh karena itu, 

dalam aplikasi metode pembelajaran dengan PQ4R, peneliti beranggapan bahwa langkah read dan reflect 

tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berkesinambungan. Artinya, kegiatan read dilakukan secara 

berkesinambungan dengan reflect (menjawab) agar konsep bacaan yang sudah dibaca kelompok 

mahasiswa tidak terlewatkan. 

Pada beberapa pertemuan awal pun, langkah reflect berjalan kurang begitu baik. Terbukti, beberapa 

mahasiswa yang ditunjuk untuk mewakili kelompoknya dalam mempresentasikan hasil kerja kurang 

menguasai konsep yang mereka kerjakan. Artinya, mereka cenderung hanya menjawab dan kurang 

memahami jawaban yang mereka miliki. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di atas hanya 

berlangsung pada pertemuan awal. Setalah dilakukan beberapa perbaikan dan mahasiswa sudah mulai 

beradaptasi dengan langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PQ4R, kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan mahasiswa pun sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Berkaitan dengan deskripsi data, baik data sebelum perlakuan, maupun data setelah perlakuan untuk 

metode ceramah bisa dilihat pada Tabel 1. Deskripsi data untuk metode pembelajaran PQ4R bisa dilihat 

pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan nilai rata-

rata, nilai minimal, dan nilai maksimal mahasiswa mulai dari sebelum perlakuan sampai dengan setelah 

perlakuan, baik untuk metode ceramah, maupun untuk metode pembelajaran PQ4R. Akan tetapi, jika 

melihat nilai rata-rata setelah perlakuan untuk metode ceramah dan metode pembelajaran PQ4R diperoleh 

informasi bahwa nilai prestasi dan motivasi mahasiswa untuk metode pembelajaran PQ4R lebih lebih 

tinggi dibandingkan dengan metode ceramah. Selain itu, pada metode pembelajaran PQ4R diperoleh nilai 

maksimal teoritik, yaitu 100 pada aspek prestasi belajar matematika mahasiswa dan nilai minimal dan 

maksimal metode pembelajaran PQ4R lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah. 

Uji one sample t test untuk metode ceramah bisa dlihat pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 diperoleh 

informasi bahwa metode ceramah efektif ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar mahasiswa. Hal 

ini disebabkan karena nilai signifikan yang diperoleh berada di bawah 0,05. Meskipun metode ceramah 

efektif ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar mahasiswa, tetapi nilai rata-rata yang diperoleh 

mahasiswa hanya berselisih sekitar 2 angka dari nilai rata-rata yang ditetapkan dosen, yaitu 75. Atau 

dengan kata lain, hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode ceramah tidak begitu maksimal. Uji 

one sample t test untuk metode pembelajaran PQ4R bisa dilihat pada Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa 

metode pembelajaran PQ4R efektif ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar karena nilai signifikan 

yang diperoleh sebesar 0,000. Selain itu, jika melihat deskripsi data pada Tabel 2, nilai rata-rata yang 

diperoleh sudah menyentuh angka di atas 80. 

TABEL 1. DESKRIPSI DATA METODE CERAMAH 

 

 

 

 

 

 

TABEL 2. DESKRIPSI DATA PENDEKATAN PQ4R 

Perlakuan Kemampuan 
Nilai 

Rata-rata Minimal Maksimal 

Sebelum 
Prestasi 25,69 0 45 

Motivasi 27,55 5 50 

Setelah 
Prestasi 77,06 65 85 

Motivasi 76,96 60 85 

Perlakuan Kemampuan 
Nilai 

Rata-rata Minimal Maksimal 

Sebelum 
Prestasi 26,32 0 45 

Motivasi 27,45 0 50 
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TABEL 3. UJI ONE SAMPLE T TEST METODE CERAMAH 

 

 

 

TABEL 4. UJI ONE SAMPLE T TEST METODE PEMBELAJARAN PQ4R 

 

 

 

TABEL 5. UJI MANOVA 

 

 

 

TABEL 6. UJI T-BENFERRONI 

 

 

 

 

Uji MANOVA untuk melihat apakah terdapat perbedaan keefektifan yang signifikan antara metode 

ceramah dengan metode pembelajaran PQ4R bisa dilihat pada Tabel 5. Tabel 5 tersebut memperlihatkan 

bahwa terdapat perbedaan keefektifan yang signifikan antara metode pembelajaran PQ4R dengan metode 

ceramah karena siginifikan yang diperoleh sebesar 0,000. Uji t-Benferrroni untuk memastikan metode 

pembelajaran yang lebih efektif bisa dilihat pada Tabel 6. Tabel 6 memperlihatkan bahwa metode 

pembelajaran PQ4R lebih efektif daripada metode ceramah ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar 

karena nilai t-Benferroni yang diperoleh bernilai negatif dengan signifikan 0,000. Negatif menandakan 

bahwa nilai rata-rata mahasiswa dengan menggunakan metode ceramah lebih kecil daripada metode 

pembelajaran PQ4R. 

Pada dasarnya, hasil penelitian di atas sudah sesuai dengan kajian teori yang relevan. Artinya, metode 

pembelajaran PQ4R efektif ditinjau dari aspek prestasi dan motivasi belajar mahasiswa karena langkah-

langkah pembelajaran dengan menggunakan pendekatan tersebut melibatkan siswa mulai dari awal 

pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Selain itu, metode pembelajaran PQ4R juga lebih efektif 

daripada metode ceramah karena interaksi yang terjadi pada metode pembelajaran PQ4R lebih banyak 

daripada metode ceramah. Selain itu, langkah pembelajaran pada pendekatan PQ4R yang menjadi ciri khas 

dan tidak ditemukan pada metode ceramah adalah question, read, reflect, dan recite. Keempat langkah 

tersebut menuntut kemampuan mahasiswa dalam membuat pertanyaan, mencari referensi untuk menjawab, 

dan mempresentasikan jawaban. Membuat pertanyaan akan membuat mahasiswa menjadi berpikir kritis 

dan membangkitkan motivasi mereka untuk bisa membuat pertanyaan sendiri. Adanya tuntutan dari dosen 

Setelah 
Prestasi 83,68 70 100 

Motivasi 83,21 60 95 

Kemampuan t Sig. 

Prestasi 2,807 0,007 

Motivasi 2,192 0,033 

Kemampuan t Sig. 

Prestasi 7,673 0,000 

Motivasi 6,935 0,000 

Multivariate 

Tests 
Nilai 

F 16,614 

Sig. 0,000 

Kemampuan t-Benferroni Sig. 

Prestasi -4,766 0,000 

Motivasi -4,082 0,000 
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untuk membuat pertanyaan akan menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk membuat pertanyaan tersebut 

dan secara otomatis akan membuat motivasi belajar mahasiswa menjadi meningkat. Langkah membaca dan 

menjawab pertanyaan kemudian menuntut mahasiswa untuk berpikir lebih keras dan komprehensif agar 

bisa menjawab pertanyaan yang sudah mereka buat dengan baik. Hal inilah yang kemudian mampu 

meningkatkan pemahaman mahasiswa dengan konsep dan motivasi belajarnya. Selain itu, langkah 

pembelajaran recite menjadi langkah pemantapan berkaitan dengan konsep yang sudah dimiliki 

mahasiswa. Langkah ini menuntut mahasiswa untuk bisa menyampaikan apa yang sudah mereka pahami 

kepada mahasiswa yang lain dan akan menambah pemahaman yang sudah dimiliki sebelumnya. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran PQ4R efektif dan 

metode pembelajaran PQ4R lebih efektif daripada metode ceramah ditinjau dari aspek prestasi dan 

motivasi belajar mahasiswa pada pembelajaran matematika di AMIKOM Mataram. Adapun beberapa 

saran yang diharapkan dalam penelitian ini dan menjadi bahan pembelajaran bagi penelitian ke depannya 

adalah: (1) meminta mahasiswa untuk melatih kemampuan membaca dan menemukan kata kunci ketika 

membaca; (2) menggabungkan langkah pembelajaran read dan reflect; dan (3) meminta mahasiswa untuk 

lebih menguasai hasil kerja sebelum dipresentasikan. 
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