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BAB II 

KONSEP BELAJAR MELALUI METODE SURVEY, 

QUESTION, READ, RECITE, RIVIEW (SQ3R) 

 

 

       Berdasarkan rumusan masalah pertama mengenai konsep metode Survey, 

Question, Read, Recite, Riview (SQ3R) maka, peneliti akan memaparkan 

bagaimana konsep metode Survey, Question, Read, Recite, Riview (SQ3R) yang 

dikaji serta dianalisis dari berbagai sumber jurnal hasil penelitian yang telah 

dilakukan untuk menunjang pengumpulan data mengenai konsep metode SQ3R 

dalam menumbuhkan keterampilan membaca pemahaman peserta didik. 

 

A. Pengertian Metode Survey, Question, Read, Recite, Riview (SQ3R) 

       Teori pertama mengenai penjelasan dari metode SQ3R yang dikemukakan oleh 

Zasnimar (2020, hlm. 126) yang menyatakan bahwa metode SQ3R ialah suatu 

metode studi yang sistematis serta memberikan kemungkinan kepada peserta didik 

untuk belajar menghadapi macam-macam materi bacaan seperti buku bacaan teks 

yang berbantu cara-cara untuk membaca agar menjadi efisien yang mencakup lima 

tahapan dalam membaca, antara lain: survey, question, read, recite serta riview atau 

dengan kata lain yaitu meninjau, meneliti, membuat pertanyaan, membaca, 

mengemukakan serta meninjau ulang.  

       Teori kedua disampaikan oleh I Wayan Misnawan, Desak Putu Parmiti dan 

Ndara Tanggu Renda (2020, hlm. 284) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa 

metode pembelajaran SQ3R ialah metode yang menuntun peserta didik untuk dapat 

membaca secara aktif serta mengetahui teks bacaan yang baik sampai akhirnya bisa 

mengoptimalkan keterampilan dalam membaca peserta didik.  

       Teori ketiga dipaparkan oleh Rini Endah Sugiharti, Ratna Duhita Pramintari 

dan Intan Destianingsih (2020, hlm. 241) yang menjelaskan bahwa definisi dari 

metode SQ3R yakni teknik pembelajaran yang bisa digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran membaca khususnya pada kepentingan meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman.  
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       Teori keempat mengenai pengertian metode SQ3R yang dikemukakan oleh 

Yuyun, Yenni Fitra Surya dan Mufarizuddin (2020, hlm. 2) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa SQ3R yaitu sebuah metode pembelajaran yang 

memprioritaskan untuk kegiatan membaca sehingga sangat efisien serta menolong 

peserta didik agar lebih cermat pada teks yang sedang dibacanya dengan 

mengakibatkan peserta didik terdorong untuk mengerti hal-hal yang tersirat dari 

teks yang dibacanya dalam buku.  

       Teori kelima yang disampaikan oleh Annisa Azhar Riyadi, Pupun Nuryani dan 

Tatat Hartati (2019, hlm. 188) yang menjelaskan bahwa strategi SQ3R yaitu suatu 

metode yang mengharuskan peserta didik agar mengaktifkan pemikirannya serta 

meningkatkan pemahamannya sepanjang proses kegiatan membaca.  

       Teori keenam dipaparkan oleh Sri Nurhayati (2018, hlm. 74-75) menjelaskan 

bahwa pengertian dari metode SQ3R ialah sebuah cara untuk membaca pemahaman 

yang dapat mewujudkan mahasiswa supaya memudahkan belajar mengetahui 

bahan bacaan yang dibacanya serta melahirkan pembaca yang aktif serta kritis 

untuk mengerti maksud dari isi bacaan.  

       Teori ketujuh disampaikan oleh penelitian selanjutnya yaitu Yola Sofi Pandeas, 

Dyah Lyesmaya dan Arsyi Rizqia Amalia (2020, hlm. 30) menyatakan bahwa 

definisi SQ3R ialah metode yang sangat cocok untuk menunbuhkan keterampilan 

membaca pemahaman pada peserta didik serta menjadikannya aktif/antusias dalam 

kegiatan membaca serta memudahkan peserta didik dalam memahami isi bacaan.  

       Teori kedelapan mengenai pengertian dari metode SQ3R diperkuat oleh Amalia 

Nurul Azizah (2021, hlm. 49) yang menyatakan bahwa metode SQ3R yaitu suatu 

metode pembelajaran secara spesifik dirancang agar bisa mengetahui isi teks yang 

terdapat dalam proses membaca pemahaman. 

       Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa metode SQ3R 

ialah sebuah metode yang baik/cocok dipakai untuk proses pembelajaran membaca 

khususnya dalam menumbuhkan keterampilan membaca pemahaman. Karena, 

metode ini dirancang secara spesifik untuk dapat memahami materi bacaan. 
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B. Tujuan Metode Survey, Question, Read, Recite, Riview (SQ3R) 

       Teori pertama mengenai tujuan metode SQ3R yang dikemukakan oleh Dissa 

Nurul Ilmi, Riswandi Hermawan dan Arie Rakhmat Riyadi (2017, hlm. 91) 

mengemukakan bahwa metode SQ3R memiliki tujuan untuk dapat menumbuhkan 

penjelasan dari isi yang dibacanya serta menjaga pemahaman tersebut untuk kurun 

waktu sangat lama atau lebih panjang. 

       Teori kedua dijelaskan oleh Sri Nurhayati (2018, hlm. 75) dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa tujuan dari teknik metode SQ3R ialah untuk menumbuhkan 

keterkaitan antara pembaca dan bahan bacaan serta dapat membuat para pembaca 

menemukan semua informasi yang diinginkannya guna mendapatkan jawaban atas 

beberapa pertanyaan. Hal ini sangat membantu para pembaca agar dapat 

menentukan sebuah rangkaian konsep pemikiran sampai pembaca dapat 

mengetahui secara maksimal dari yang dibaca.  

       Teori ketiga dikatakan oleh Zasnimar (2020, hlm. 126) menyebutkan bahwa 

tujuan dari metode SQ3R terbagi menjadi dua yaitu: 1) dapat membekali bagi 

keperluan peserta didik/mahasiswa melalui pendekatan yang susun dari beberapa 

jenis membaca serta 2) dapat mengembangkan kegiatan belajar mengajar dengan 

efisisen pada materi membaca.  

       Teori keempat yang dikemukakan oleh Esthyanti Sihing Widhi dan Asmi 

Susetyo Rukmi (2015, hlm. 436) dalam jurnal penelitiannya bahwa tujuan strategi 

SQ3R ialah agar dapat mengembangkan pemahaman dari sebuah teks bacaan serta 

mempertahankannya pemahaman yang dimiliki dalam durasi yang lebih lama. 

       Teori kelima dijelaskan oleh Siti Aminah dan Emilda (2020, hlm. 50) 

menyatakan bahwa metode SQ3R sangat amat mempengaruhi dalam proses 

kegiatan belajar mengajar karena dapat mendukung para pembaca untuk 

mengetahui secara rinci mengenai teks yang dibacanya serta dengan secara khusus 

metode ini dibuat sebagai teknik dalam membaca teks. 

       Teori keenam yang dikemukakan oleh Binti Aisah dan Agung Setyawan (2020, 

hlm. 42) menjelaskan bahwa tujuan metode SQ3R dalam penelitiannya ialah 

menjadikan peserta didik agar lebih mengingat materi pembelajaran yang pelajari 

dan bisa menghafal isi teks serta mengerti makna yang terkandung dari konsep 

bacaan. 
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       Teori ketujuh yang dipaparkan oleh Muhiddin, dkk (2020, hlm. 11) 

menjelaskan bahwa tujuan SQ3R mampu mendorong peserta didik agar memahami 

apa yang sedang dibaca melalui sistem yang diarahkan sampai ke intisari terdalam 

pada buku bacaan yang mengakibtkan peserta didik berperan sangat menonjol pada 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

       Teori kedelapan menurut Yola Sofi Pandeas, Dyah Lyesmaya dan Arsy Rizqia 

Amalia (2020, hlm. 31) menyebutkan bahwa penggunaan metode SQ3R berbasis 

daring dalam penelitiannya yaitu bertujuan meningkatkan keterampilan dalam 

membaca pemahaman karena membaca pemahamn sangat penting dalam 

penguasaan bahan pembelajaran peserta didik. 

       Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya SQ3R memiliki tujuan yaitu 

agar dapat mengembangkan keterlibatan peserta didik/mahasiswa pada proses 

KBM. Hal tersebut, guna melatih daya pikir mereka agar lebih kritis serta kreatif 

dalam memecahkan masalah yang terdapat pada materi bacaan. 

 

C. Manfaat Metode Survey, Question, Read, Recite, Riview (SQ3R) 

       Teori pertama mengenai manfaat dari metode SQ3R pada proses pembelajaran 

khususnya pada pembelajaran membaca pemahaman seperti yang dijelaskan oleh 

Irna Trisma Hasan (2017, hlm. 44) bahwa dengan menggunakan metode SQ3R 

dapat meberikan pengetahuan untuk memberikan pemahaman terhadap 

atikel/bacaan dengan mudah serta membuat peserta didik menjadi seorang pembaca 

yang independen. Kegiatan membaca memakai metode SQ3R membuat peserta 

didik tidak merasa boserta dan keterampilan membaca mereka semakin bertambah 

serta bisa mengartikan, mendalami juga menguraikan sebuah informasi yang 

didapatnya. 

       Teori kedua disampaikan oleh Siti Maesaroh (2021, hlm. 477) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa manfaat dari metode ini tidak hanya 

menumbuhkan skill membaca pemahaman teks nonfiksi saja bahkan dapat merubah 

watak peserta didik kearah lebih baik serta dalam penerapannya menjadikan peserta 

didik lebih mudah memengikuti pembelajaran sehingga dapat membantu peserta 

didik dalam menyelesaikan tes.  
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       Teori ketiga dipaparkan oleh Fadila, Muhammad Arafik dan Harti Kartini 

(2020, hlm. 178) menyatakan bahwa metode ini sangat bermanfaat karena dapat 

membantu peserta didik untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya serta untuk 

memberikan bekal peserta didik dengan suatu pendekatan cara belajar yang sususn. 

       Teori keempat yang disampaikan oleh Retha Paombonan (2019, hlm. 52) 

menjelaskan bahwa melalui metode SQ3R memberikan manfaat pada peserta didik 

di mana peserta didik belajar aktif, memiliki daya cipta yang menarik sehingga 

pemahaman terhadap materi pembelajaran lebih maksimal. Arti maksimal sendiri 

yakni dimulainya kegiatan survey/membaca sekilas, penyusunan pertanyaan, 

membaca, menjawab pertanyaan serta mengulanginya sehingga pemahaman 

terhadap isi bacaan mengandung peningkatan dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia. 

       Teori kelima dijelaskan oleh Yusni Yulia Citra, Tatat Hartati serta Ira 

Rengganis (2020, hlm. 150-151) yang menyebutkan bahwa manfaat dari metode 

SQ3R dalam penelitiannya terbagi menjadi dua, antara lain: Pertama, setiap tahapan 

dalam pembelajaran SQ3R mengandung indikator keterapmilan membaca 

pemahaman. Hal ini membantu dalam meningkatkan keterampilan membaca 

pemahaman peserta didi serta kedua, metode pembelajarannya juga dapat 

meningkatkan aspek lain seperti meningkatnya aktifitas belajar sehingga peserta 

didik mengikuti pembelajaran secara aktif serta dapat bertukar pendapat serta 

berlatih menganalisis isi teks bacaan. 

       Teori keenam yang disampaikan oleh Dwi Hilana Yesika, Fitroh Setyo Putro 

Pribowo dan Kunti Dian Ayu Afiani (2020, hlm. 43) menyampaikan bahwa manfaat 

metode SQ3R dalam penelitiannya memberikan kesempatan kepada para 

pembaca/peserta didik untuk dapat bersifat fleksibel. Peserta didik ditugaskan agar 

terbiasa untuk berpikir mengenai teks sehingga menjadikannya kritis dalam 

berpikir. 

       Teori ketujuh dipaparkan oleh Binti Aisah dan Agung Setyawan (2020, hlm. 

42) yang menjelaskan bahwa metode SQ3R memberikan kesempatan pada pembaca 

untuk bersifat fleksibel dalam kegiatan pembelajaran berlangsung serta mereka 

dapat belajar dengan nyaman/sistemasis sehingga ketercapaian hasil pembelajaran 

lebih baik dan terjamin. 
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       Teori kedelapan menurut Muhiddin, dkk (2020, hlm. 10) menyatakan bahwa 

metode SQ3R sangat besar manfaatnya serta banyak diminati oleh guru, karena 

dengan menggunakan metode ini guru lebih mudah menguasai kelas serta banyak 

melibatkan peserta didik secara langsung aktif dalam mengikuti proses kegiatan 

belajar mengajar dan memperkuat kemampuan/resisstensi peserta didik. 

       Berdasarkan pemaparan tersebut, maka bisa ditarik simpulan bahwasanya 

manfaat dari penggunaan metode SQ3R sangatlah besar. Karena, metode SQ3R 

dapat membantu guru dalam menguasai kelas khususnya pada kegiatan 

mengajarkan materi membaca pemahaman hingga pada akhirnya peserta didik bisa 

belajar dengan sangat nyaman serta fleksibel. 

 

D. Kelebihan Metode Survey, Question, Read, Recite, Riview (SQ3R) 

       Teori pertama mengenai kelebihan yang terdapat pada metode SQ3R menurut 

I Wayan Misnawan, Desak Putu Parmiti dan Ndara Tanggu Renda (2020, hlm. 288) 

dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegunggulan dari 

metode SQ3R berbantu buku cerita antara lain: 

1. Peserta didik diarahkan agar kreatif dalam berpikir terhadap teks yang dibacanya 

sehingga mampu membuat pertanyaan yang menarik, 

2. Peserta didik berusaha untuk dapat mengisi semua pertanyaan yang ada, 

3. Peserta didik dapat berkerjasama dalam sebuah kelompok untuk bertukar 

pikiran/pendapat. 

       Teori kedua yang dipaparkan oleh Irna Trisma Hasan (2017, hlm. 41) 

menyatakan bahwa metode membaca SQ3R bersifat sangat amat simpel serta bisa 

dengan mudah diterapkan kepada peserta didik diberbagai pendekatan dalam 

pembelajaran untuk semua mata pelajaran yang ada di sekolah. Selain itu metode 

ini juga sangat membantu melatih kemampuan peserta didik untuk menemukan 

garis-garis besar/ide pokok paragraf. 

       Teori ketiga yang disampaikan oleh Fadila, Muhammad Arafik dan Harti 

Kartini (2020, hlm. 176) menyampaikan bahwa terdapat kelebihan yang didapatkan 

setelah menggunakan metode SQ3R dalam penelitiannya yaitu membuat peserta 

didik berpikir secara dalam untuk mengerjakan suatu permasalahan serta metode 
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SQ3R ini yaitu suatu cara yang baik untuk dapat memahami bahan bacaan maka 

baik digunakan untuk pembelajaran membaca pemahaman. 

       Teori keempat dikemukakan oleh Munaji (2021, hlm 131) bahwa kelebihan 

yang dirasakannya yaitu sebagai berikut: 

1. Dengan adanya tahap survey diawal kegiatan pembelajaran dapat 

mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik mengenai materi pelajaran yang 

dipelajari sehingga menigkatnya keinginan pada peserta didik. 

2. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan serta 

menjawabnya sesuai dengan pemahamannya dari hasil membaca. Dengan hal 

tersebut bisa memotivasi peserta didik berperan aktif serta berpikir jernih. 

3. Bahan yang telah dipelajari peserta didik terpaku dalam kurun waktu panjang. 

       Teori kelima menurut Rahma Ashari Hamzah (2020, hlm. 7) mengatakan 

bahwa kelebihan dari metode SQ3R terbagi kedalam beberapa bagian antara lain: 

1. Peserta didik menjadi terdorong dalam membaca serta menumbuhkan 

keingintahuan isi dari bahan materi; 

2. Peserta didik mampu membuat serta menjawab pertanyaan dan menentukan 

simpulan; 

3. Peserta didik mampu mengingat isi bacaan yang dibantu oleh guru dalam 

menentukan ide-ide pokok dalam bahan bacaan; 

4. Guru membimbing peserta didik agar mampu membuat simpulan secara 

menyeluruh mengenai teks bacaan yang dibacanya. 

       Teori keenam yang disapaikan oleh Baiq Yuni Wahyuningsih, Reny 

Wardiningsih dan Riris Sugianto (2019, hlm. 159) menjelaskan bahwa dengan 

melalui metode SQ3R mahasiswa/peserta didik menjadi lebih aktif dalam membaca 

karena terdapat langkah-langkah yang sistematis sehingga mahasiswa/peserta didik 

terlibat secara langsung dalam melakukan survey guna menemukan pokok gagasan 

bacaan lalu membuat beberapa pertanyaan serta dijawabnya sesuai dengan bahan 

bacaan yang dibacanya secara keseluruhan dan melakukan langkah terakhir ialah 

mengutarakan hal-hal penting yang ada pada bahan materi dengan kata-kata sendiri 

agar mudah diingat serta dipahami. 
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       Teori ketujuh menurut Pahris (2021, hlm. 47-48) menyapaikan bahwa 

berdasarkan simpulan penelitian yang dilakukannya kelebihan dari metode SQ3R 

yaitu: 

1. Meningkatnya kemampuan membaca pemahaman peserta didik sebagai literasi 

tema; 

2. Kemampuan guru berubah secara positif; 

3. Aktifitas dalam pembelajaran peserta didik berubah secara postif dengan 

kategori baik pada setiap siklusnya. 

       Teori kedelapan menurut Yusni Yulia Citra, Tatat Hartati dan Ira Rengganis 

(2020, hlm. 154) menjelaskan bahwa metode SQ3R menuntut peserta didik untuk 

berpartisipasi dalam membaca sehingga mampu memberikan pemahaman yang 

kompleks terhadap bahan bacaan serta peserta didik akan memahami bahan materi 

ajar dengan waktu yang lama. 

       Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelebihan dari penggunaan 

metode SQ3R ialah agar peserta didik lebih berperan secara aktif serta positif di 

kelas sehingga peserta didik dapat mengeksplor kemampuannya sendiri yang 

membuat antar peserta didik saling termotivasi untuk dapat mengemukakan 

pendapatnya mengenai materi bacaan yang dipelajarinya. 

 

E. Kekurangan Metode Survey, Question, Read, Recite, Riview (SQ3R) 

       Teori pertama mengenai kekurangan dari metode SQ3R yang dikemukakan 

oleh Munaji (2021, hlm. 131) menyatakan bahwa cara ini tidak bisa diaplikasikan 

untuk semua materi dalam pembelajaran kerena pembelajaran tidak selalu mudah 

dimengerti dengan cara dibaca/membaca melainkan perlunya sebuah praktikum 

serta guru akan mengalami kesulitan dalam mempersiapkan bahan ajar/bahan buku 

bacaan untuk masing-masing dari peserta didik. 

       Teori kedua yang disampaikan oleh Retha Paombonan (2019, hlm. 52) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa kekurangan metode pembelajaran SQ3R ialah 

pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung aktivitas mengajar guru masih kurang 

memotivasi serta tidak memberikan penguatan terhadap peserta didik sehingga 

terdapat beberapa peserta didik yang tidak aktif mengikuti pembelajaran bahasa 

Indonesia. 
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       Teori ketiga dipaparkan oleh Rahma Ashari Hamzah (2020, hlm. 5) yang 

menjelaskan bahwa kekurangan dari metode SQ3R disebabkan oleh kegiatan 

pembelajaran yang belum efektif/belum sesuai dengan apa yang direncanakan yang 

mengakibatkan peserta didik tidak/kurang mampu dalam mengikuti kegiatan 

belajar dengan menggunakan langkah-langkah metode SQ3R dan guru yang kurang 

memberi bimbingan kepada peserta didik tentang hal-hal yang seharusnya dipahami 

dalam membaca pemahaman yang baik. 

       Teori keempat mengenai kekurangan metode SQ3R yang dikemukakan oleh 

Agus Wahyudi, Widya Trio Pangestu dan Prima Rias Wana (2021, hlm. 11) dalam 

penelitiannya terdapat kelemahan yang ditemukan setelah menerapkan metode 

SQ3R pada siklus I serta suklus II yakni guru lalai pada saat menjaga peserta didik 

hingga pada akhirnya peserta didik terlihat tidak sungguh-sungguh dalam 

menjalankan kegiatan pembelajaran serta guru tidak mengulas hasil pekerjaan dari 

peserta didik. Selanjutnya kelamahan yang terjadi yaitu peserta didik masih belum 

dapat memahami bacaan, memberikan jawaban atas pertanyaan serta menyusun ide 

pokok paragraf. 

       Teori kelima yang disampaikan oleh Binti Aisah dan Agung Setyawan (2020, 

42) yang menjelaskan bahwa kelemahan dari metode SQ3R yaitu: 

1. Peserta didik merasa berbelit-belit karena belum terbiasa; 

2. Tidak dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang bersifat prosedural; 

3. Memerlukan waktu yang cukup lama; 

4. Biasanya pembaca/peserta didik jarang memerhatikan/mengikuti langkah-

langkah secara sistematis dari metode SQ3R.  

       Teori keenam dipaparkan oleh Almira Amir (2014, hlm.124) menyebutkan 

bahwa kelemahan dari metode SQ3R antara lain: 

1. Waktu yang diperlukan untuk memahami teks bacaan dengan metode SQ3R 

tidak jauh berbeda dengan metode lain. 

2. Peserta didik sulit untuk dikondisikan ketika mendiskusikan dengan yang 

lainnya untuk mempelajari materi pembelajaran. 

3. Cara ini tidak begitu berpengaruh terhadap peserta didik pada saat kegiatan 

pembelajaran. 
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       Teori ketujuh yang disampaikan oleh penelitian selanjutnya yaitu Ni Putu 

Desiana Sri Padmi Widya Dewi, I Ketut Adnyana Putra dan I Gusti Ayu Agung Sri 

Asri (2016, hlm. 2) menyatakan bahwa kelemahan dari metode SQ3R ialah pada 

proses kegiatan membaca peserta didik karena harus mengikuti langkah-langkah 

yang telah ditentukan/secara sistematis, sesdangkan biasanya peserta didik tidak 

mengikuti langkah-langkah tersebut.  

       Teori kedelapan mengenai kekurangan metode SQ3R diperkuat oleh Wawan 

Krismanto, Abdul Khalik dan Sayidiman (2015, hlm. 238) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab kegiatan 

pembelajaran menggunakan SQ3R tidak berjalan secara maksimal, yakni: 

1. Peserta didik belum terbiasa menggunakan pembelajaran SQ3R; 

2. Guru tidak begitu detail ketika menjelaskan dasar-dasar penerapan metode SQ3R 

kepada peserta didik; 

3. Guru belum hafal langkah-langkah/tahapan dari metode SQ3R sehingga pada 

saat kegiatan belajar mengajar berlangsung masih sering melihat RPP. 

       Dari penjelasan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekurang dari 

penggunaan metode pembelajaran SQ3R yaitu metode ini kadang masih jarang di 

kenal/diterapkan oleh guru kepada peserta didik sehingga pada saat penerapan 

dalam kegiatan proses pembelajaran peserta didik belum terbiasa dan merasa 

berbelit-belit serta pada saat penggunaanya memerlukan waktu yang cukup lama. 

 

F. Simpulan Konsep Metode Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) 

       Berdasarkan penjelasan teori-teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode SQ3R yaitu cara sangat efektif untuk dipakai pada kegiatan pembelajaran 

khusunya dalam meningkatkan membaca pemahaman peserta didik, hal ini 

dikatakan karena metode SQ3R termasuk kedalam pendekatan informatif dimana 

metode ini memberikan peserta didik untuk berpikir secara kreatif mengenai isi 

bacaan yang dibacanya untuk memdapatkan sebuah ide pokok bahasan atau 

informasi dari teks bacaan tersebut. Metode ini juga digunakan untuk meningkatkan 

kerja memori atau daya ingat peserta didik dan membangkitkan rasa ingin tahu serta 

memotivasi pengalaman yang dimiliki peserta didik untuk dituangkan kedalam 

sebuah ide yang dibuatnya menurut pemahaman peserta didik itu sendiri. 
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       Sesuai dengan hal di atas, metode ini juga memiliki tujuan yang sangat bersifat 

positif bagi peserta didik. Tujuan tersebut ialah untuk membantu meningkatkan 

keterlibatan pambaca/peserta didik mempertahankan dalam kurun waktu yang 

cukup/sangat lama teradap pemahaman dari informasi yang telah didapatkannya 

melalui teks bacaan. Selain itu peserta didik/pembaca dapat berperan sangat aktif 

pada saat proses kegiatan belajar mengajar tentang meteri membaca. Hal lain yang 

menjadi keunggulan dari metode ini ialah memiliki manfaat baik untuk pesera 

didik/pembaca atau pun guru. Karena, dengan menggunakan metode SQ3R mampu 

memberikan pengalaman kepada pembaca untuk mengetahui isi aritikel agar ebih 

mudah yang mengakibatkan mereka mampu memaknai, menghayati/menjiwai serta 

menafsirkan informasi yang telah di peroleh. 

       Seperti yang kita ketahui bahwa dari sekian banyak metode/strategi 

pembelajaran mempunyai kelebihan serta kekurangan. Begitu juga dengan metode 

SQ3R yang memiliki kelebihan serta kekurangan antar lain sebagai berikut: 

1. Kelebihan: 

a. Memiliki langkah-langkah/tahap-tahap yang sistematis; 

b. Mengarahkan peserta didik untuk lebih mandiri serta berperan lebih unggul serta 

berpikir dengan kreatif dalam memecahkan jawaban dari semua pertanyaan yang 

ada pada teks bacaan; 

c. Termotivasi untuk membaca serta ingin tahu lebih mengenai isi/makna dari teks 

bacaan yang dibacanya; 

d. Peserta didik dituntut untuk lebih berani dalam mengemukakan pendapatnya. 

2. Kekurangan: 

a. Kesulitan pada saat menyiapkan bahan ajar untuk peserta didik; 

b. Tidak dapat di terapkan pada kegiatan yang bersifat prosedural; 

c. Memerlukan persiapan waktu yang cukup lama karena harus memerhatikan 

langkah-langkah; 

d. Sulit mengkondisikan suasana kelas saat kegiatan diskusi peserta didik 

berlangsung. 

       Pada pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa metode SQ3R sangat baik 

digunakan untuk jembatan peserta didik dalam mengembangkan skill pada 

membaca khususnya membaca pemahaman. Metode SQ3R dapat memungkinkan 
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peserta didik atau mahasiswa untuk belajar membaca pemahaman dengan cara yang 

sistematis dengan memerhatikan langkah demi langkah dalam kegiatan proses 

belajar mengajar berlangsung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


