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ABSTRACK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya nilai mata pelajaran IPA
siswa kelas IV SDN 2 Bajur. Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah
penerapan metode Role Reversal Question untuk meningkatkan hasil belajar IPA
siswa kelas IV SDN 2 Bajur tahun pelajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini
adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Bajur tahun
pelajaran 2015/2016. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas.
Penelitian ini terdiri dari tiga siklus, masing-masing siklus terdiri atas empat tahap
yaitu, perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian adalah tes dan observasi. Faktor yang diteliti
adalah faktor siswa dan faktor guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
penggunaan metode Role Reversal Question dapat meningkatkan hasil belajar IPA
siswa kelas IV SDN 2 Bajur . Hal ini ditandai dengan peningkatan ketuntasan
belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 62,9% untuk siklus I, 80% untuk siklus II
dan 91,42% untuk siklus III. Peningkatan hasil belajar siswa diukur dengan
terpenuhinya ketuntasan belajar siswa secara klasikal dalam setiap siklus. Dengan
penerapan metode Role Reversal Question secara optimal dapat meningkatkan
hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Bajur Tahun Pelajaran 2015/2016.

Kata Kunci: Role Reversal Question, Hasil Belajar, IPA
.
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AN APPLICATION ROLE REVERSAL QUESTION METHODE
(BERTUKAR PERAN MEMBUAT PERTANYAAN) TO IMPROVE

LEARNING OUTCOME OF SCIENCE (IPA) STUDENT IN FOURTH
GRADERS STUDENT OF SDN 2 BAJUR IN ACADEMIC YEAR

2015/2016
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ABSTRACK
The backgroun of this research by the low value of science subject by

fourth grade student of SDN 2 Bajur. The problem of this research is how to
apply the Role reversal Question method to improve learning outcome of science
student in fourth graders student Of SDN 2 Bajur in academic year 2015/2016.
The goal of this research is to improve learning outcome of science student in
fourth graders student Of SDN 2 Bajur in academic year 2015/2016. This
reasearch are uses Class Action research. This study uses 3 cycles, for each
consisting four stages : planning, implementation,  obsevation and reflection. The
data collection techniques used in this study is a test and  obsevation. Factor in
meticolous is a student factor and teacher factor. The result of this research
shows that Role Reversal Question method used can improve learning outcomes
fourth grade students of SDN 2 Bajur. It is characterized by an increase in
masteri learning student in each cycle, ie 62,9% for the first cycle, 1,80% for the
second cycle and 91,42% for the third cycle. Improving student learning
outcomes measure by fulfillment of the student in classical mastery learning in
each of a cycle.

Keywords : Role reversal Question, learning outcomes, IPA
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A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan tidak bisa terlepas dari pembelajaran. Pendidikan dan

pembelajaran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan,
sehingga kunci dalam perbaikan pendidikan adalah memperbaiki
pembelajaran yang berlangsung didalamnya. Permasalahan pembelajaran yang
dihadapi di Sekolah Dasar adalah berlangsungnya pembelajaran yang kurang
bermakna bagi perkembangan pribadi dan watak siswa, sehingga dapat
menghilangkan kesadaran siswa.

Kemampuan siswa yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor baik
dari dalam diri siswa sebagai pelajar maupun dari faktor lingkungannya. Salah
satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar yang perlu ditingkatkan
kualitasnya khususnya di SDN 2 Bajur adalah mata pelajaran IPA. Hal
tersebut dikarenakan pembelajaran masih dilakukan secara konvensional,
sehingga hasil belajar siswa kelas IV di SDN 2 Bajur kurang memuaskan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN 2 Bajur pada tanggal 08
Desember 2015, peneliti bertemu dengan wali kelas IV SDN 2 Bajur yang
bernama bapak Pranoto, S.Pd.SD, mengatakan bahwa masih adanya siswa
yang belum memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu ≥65, dari
35 siswa kelas IV. Nilai rata-rata siswa kelas IV SDN 2 Bajur yaitu 68,62
sedangkan ketuntasan belajar IPA kelas IV SDN 2 Bajur yaitu 54,28% dari 35
siswa. Alasan dari ketidak tercapaiannya KKM tersebut bermacam-macam,
yaitu meliputi: guru yang hanya menggunakan metode ceramah dan
penugasan kepada siswa  dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan
sehingga siswa kurang tertarik dan bersemangat dalam proses pembelajaran,
akibatnya berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Metode pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang bisa diterapkan
untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah
satunya metode pembelajaran Role Reversal Questions. Metode pembelajaran
Role Reversal Questions adalah metode pengajaran yang dilakukan melalui
cara mengajukan pertanyaan kepada siswa dan guru bertukar peran menjadi
siswa, sedangkan siswa beralih menjadi tutor bagi siswa lain. Pengajuan
pertanyaan oleh guru sedangkan siswa menjelaskan soal yang diberikan.
Metode pembelajaran Role Reversal Questions adalah suatu metode
pembelajaran yang memberikan kesempatan para siswa untuk bertukar peran
menjadi guru sehingga setiap siswa akan tertantang dan berlatih menjelaskan
permasalahan kepada teman-temannya. Pemilihan dan penerapan metode
pembelajaran Role Reversal Questions ini akan mempengaruhi hasil belajar
siswa.

Atas dasar uraian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan
judul “Penerapan Metode Role Reversal Questions Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam   Kelas IV SDN 2 Bajur
Tahun Pelajaran 2015/2016.

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan, maka
diperlukan adanya penerapan metode role reversal question untuk
mengatasi permasalahan hasil belajar IPA siswa. Dengan penerapan
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metode role reversal question diharapkan agar proses pembelajaran
menjadi lebih menyenangkan dan agar siswa aktif dalam proses
pembelajaran dan suaana belajar menjadi menarik, tidak menoton dan
membosankan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan hasil belajar
IPA siswa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa
dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam melalui penerapan metode Role
Reversal Question pada siswa kelas IV di SDN 2 Bajur tahun ajaran
2015/2016.

Dari hasil penelitian diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:
adalah:
a. Bagi Guru

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bahwa penggunaan
metode pembelajaran role reversal question dapat dijadikan sebagai
alternatif dalam meningkatkan hasil belajar pada pelajaran ilmu
pengetahuan alam.sehingga kelemahan-kelemahan dalam pelajaran ilmu
pengetahuan alam selama ini dapat diatasi.

b. Bagi Siswa
1. Memberikan pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan dalam

belajar secara aktif dan menyenangkan melalui kegiatan yang sesuai
dengan perkembangan cara berpikirnya.

2. Meningkatkan hasil belajar siswa

c. Bagi Sekolah
Memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran, kualitas guru dalam proses pembelajaran yang pada
akhirnya akan berimbas pada kualitas sekolah.

B. KAJIAN TEORI
1. Pembelajaran aktif (active learning)

a. Pengertian pembelajaran aktif (active learning)
Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang

telah banyak melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai
informasi dan pengetahuan untuk dibahas dan dikaji dalam proses
pembelajaran di kelas, sehingga mereka mendapatkan berbagai
pengalaman yang dapat meningkatkan pemahaman dan
kompetensinya. Lebih dari itu, pembelajaran aktif memungkinkan
siswa mengembangkan kemampuan melakukan berfikir tingkat tinggi,
seperti menganalisis dan mensintesis, serta melakukan penilaian
terhadap berbagai peristiwa belajar dan menerapkan dalam kehidupan
sehari-hari. Pembelajaran aktif memiliki persamaan dengan model
pembelajaran self discovery learning, yakni pembelajaran yang
dilakukan oleh siswa untuk menemukan kesimpulan sendiri sehingga
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dapat dijadikan sebagai nilai baru yang dapat diimplementasikan
dalam kehidupan sehari-hari. (Rusman, 2012)

Dalam pembelajaran aktif guru lebih banyak memosisikan
dirinya sebagai fasilitator, yang bertugas memberikan kemudahan
belajar (to facilitate of learning) kepada siswa. Siswa terlibat secara
aktif dan berperan dalam proses pembelajaran, sedangkan guru lebih
banyak memberikan arahan dan bimbingan, serta mengatur sirkulasi
dan jalannya proses pembelajaran.

b. Karakteristik pembelajaran aktif
Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa berperan lebih aktif

dalam mengembangkan cara-cara belajar mandiri. Siswa berperan serta
pada perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses belajar.
Pengalaman siswa lebih diutamakan.
1) Guru membimbing dalam terjadinya pengalaman belajar. Guru

bukan satu-satunya sumber belajar. Guru merupakan salah satunya
sumber belajar, yang memberikan peluang bagi siswa agar dapat
memperoleh pengetahuan atau ketrampilan sendiri melalui usaha
sendiri, dapat mengembangkan motivasi dari dalam dirinya, dan
dapat mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya.

2) Tujuan kegiatan pembelajaran tidak hanya untuk sekedar mengejar
standar akademis. Selain pencapaian standar akademis, kegiatan
ditekankan untuk mengembangkan siswa secara utuh dan
seimbang.

3) Pengelolaan kegiatan pembelajaran ditekankan pada kreativitas
siswa, dan memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai
konsep-konsep dengan mantap.

4) Penilaian dilakukan untuk mengukur dan mengamati kegiatan dan
kemajuan siswa, serta mengukur ketrampilan dan hasil belajar
siswa.

2. Metode Role Reversal Question
a. Pengertian Metode Role Reveral Question

Metode pembelajaran Role Reversal Questions adalah
pengajaran yang dilakukan melalui cara mengajukan pertanyaan
kepada siswa dan guru bertukar peran menjadi siswa, sedangkan siswa
beralih menjadi tutor bagi siswa lain. Pengajuan pertanyaan oleh guru
sedangkan siswa menjelaskan soal yang diberikan. (Silbermen, 2009)

b. Langkah-langkah Metode Role Reversal Question
Langkah-langkah metode role reversal question sebagai

berikut:
1. Guru menjelaskan gambaran umum tentang materi
2. Guru menyusun pertanyaan yang akan di kemukaaan tentang

beberapa materi pelajaran seolah-olah guru seorang peserta didik.
Buat pertanyaan seperti:
a) Mencoba untuk menjelaskan materi yang susah/kompleks
b) Bandingkan materi dengan informasi lain
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c) Tanyakan sesuai sudut pandang anda
d) Mintalah beberapa contoh dari ide yang sedang didiskusikan
e) Ujilah materi yang biasa digunakan terutama dalam
kehidupan sehari-hari

3. Pada awal sesi pertanyaan, umumkan kepada peserta didik, bahwa
guru akan menjadi siswa dan mereka akan menjadi guru.

4. Guru berlaku argumentatif, humoris, atau apa saja yang dapat
membawa siswa pada perdebatan dan menyerang guru dengan
jawaban-jawaban.

5. Memutar peranan beberapa kali akan tetap membuat peserta didik
pada pendapat siswa dan mendorongnya untuk melontarkan
pertanyaan milik sendiri.

Dalam metode ini, guru memutar peran: guru melontarkan
pertanyaan dan peserta didik mencoba untuk merespon. (Silbermen,
2009)

3. Hasil Belajar
a. Pengertin Hasil Belajar

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri
siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor
sebagai hasil dari kegiatan belajar. Nawawi (dalam Susanto, 2013)
yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat
keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah
yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal
sejumlah materi pelajaran tertentu.

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa
adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan
belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari
seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan
perilaku relatif menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau
pembelajaran instruktional, biasanya guru menetapkan tujuan belajar.
Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai
tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruktional.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar
Pendapat yang senada dikemukakan oleh Wasliman (dalam

Susanto, 2013), hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik
merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi,
baik faktor internal maupun eksternal.
1) Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri

peserta didik, yang mempengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor
internal ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi
belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan
kesehatan.

2) Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri
peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga,
sekolah dan masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap
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hasil belajar siswa. Keluarga yang morat-marit keadaan
ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang
kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku
yang kurang baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari
berpengaruh dalam hasil belajar peserta didik.

c. Macam-macam Hasil belajar
Hasil belajar sebagai mana telah dijelaskan diatas meliputi

pemahaman konsep (aspek kognitif), keterampilan proses (aspek
pikomotor), dan sikap (aspek afektif). (Susanto, 2013)
1) Pemahaman Konsep
2) Keterampilan Proses
3) Sikap

4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah Dasar
a. Hakikat Ilmu pengetahuan Alam

Hakikat pembelajaran sains yang didefinisikan sebagai ilmu
tentang alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu
pengetahuan alam, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:
ilmu pengetahuan alam sebagai produk, proses dan sikap. Dari ketiga
komponen IPA ini, Sutrisno (dalam Susanto, 2013) menambahkan
bahwa IPA juga sebagai prosedur dan IPA sebagai teknologi. Akan
tetapi, penambahan ini bersifat pengembangan dari ketiga komponen
diatas, yaitu pengembangan prosedur dari proses, sedangkan teknoligi
dari aplikasi konsep dan prinsip-prinsip IPA sebagai produk.

b. Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar
Adapun tujuan pembelajaran sains di Sekolah Dasar dalam

Badan Nasional Standar Pendidikan (BSNP, 2006), dimaksudkan
untuk:
1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-
Nya.

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep
IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan
sehari-hari.

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran
adanya hubungan yang saling memengaruhi antara IPA,
lingkungan, teknologi dan masyarakat.

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam
sekitar, memecakan masalah, dan membuat keputusan.

5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara,
menjaga, dan melestarikan lingkungan alam.

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala
keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan.

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA
sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP.

Dalam latar belakang telah diungkapkan bahwa masalah utama yang
ada dalam proses pembelajaran IPA dikelas adalah hasil belajar siswa yang
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rendah, karena dalam poses pembelajaran guru hanya menggunakan metode
ceramah dan penugasan.

Pembelajaran IPA akan menjadi lebih efektif apabila memberikan
banyak kesempatan kepada siswa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam
pembelajaran. Guru harus mampu menggunakan berbagai metode-metode
pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi
siswa. Penerapan metode Role Reversal Question dapat menciptakan suasana
belajar suasana belajar yang menarik dan menyenangkan yang dapat
membangkitkan semangat belajar siswa karena, guru memberikan kesempatan
kepada para siswa untuk bertukar peran menjadi guru sehingga setiap siswa
akan tertantang dan berlatih menjelaskan permasalahan kepada teman-
temannya. Kegiatan pembelajaran yang seperti itu, diharapkan akan
berdampak pada peningkatan hasil belajar mereka setelah melakukan proses
pembelajaran.

Berdasarkan uraian diatas hipotesis tindakan dalam penelitian ini
adalah jika metode Role Reversal Question diterapkan secara optimal, maka
dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 2 Bajur tahun
2015/2016.

C. Metode Penelitian
a. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian
tindakan kelas ini adalah :
1. Tes
2. Observasi

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:
1. Siklus I

a) Jumlah skor aktivitas mengajar guru sebesar 14 dengan kategori
baik.

b) Jumlah skor aktivitas belajar siswa sebesar 43 dengan kategori
aktif.

c) Ketuntasan klasikal hasil belajar yaitu sebesar 62,9% dari 35 siswa.
siswa yang tuntas sebanyak 22 siswa dan 13 siswa yang tidak
tuntas. Hal tersebut kurang dari target KKM yang telah ditentukan
yaitu dengan ketuntasan klasikal 85%.

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian
dilanjutkan ke siklus II.

2. Siklus II
a) Jumlah skor aktivitas mengajar guru sebesar 21 dengan kategori

baik sekali.
b) Jumlah skor aktivitas belajar siswa sebesar 47 dengan kategori

aktif sekali.
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c) Ketuntasan klasikal hasil belajar yaitu sebesar 80% dari 35 siswa.
Siswa yang tuntas sebanyak 28 siswa dan 7 siswa yang tidak
tuntas.

d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus
I kesiklus II hanya saja belum memenuhi kriteria ketuntasan
minimum 85% yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penelitian
dilanjutkan ke siklus III.

3. Siklus II
a) Jumlah skor aktivitas mengajar guru sebesar 23 dengan kategori

baik sekali.
b) Jumlah skor aktivitas belajar siswa sebesar 62 dengan kategori

aktif sekali.
c) Ketuntasan klasikal hasil belajar yaitu sebesar 91,42% dari 35

siswa. Siswa yang tuntas sebanyak 32 siswa dan 3 siswa yang
tidak tuntas.

d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil dari siklus
I, II dan I II serta telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, penelitian dihentikan pada siklus III.

2. Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 2 Bajur

diketahui bahwa dalam pembelajaran IPA dengan menerapkan metode
Role Reversal Question dapat dikatakan berhasil meningkatkan hasil
belajar siswa baik dalam proses maupun hasil. Ini terbukti dari
peningkatan aktivitas siswa pada setiap siklusnya dan peningkatan hasil
belajar siswa yang dilihat dari hasil presentase ketuntasan siswa pada tiap
siklus. Adapun ringkasan dari hasil penelitian dari  siklus I, siklus II dan
siklus III yang memuat rata-rata skor hasil belajar siswa , ketuntasan
klasikal, aktivitas siswa dan kegiatan guru dapat dilihat pada tabel 4.10
dibawah ini.

Tabel 4.10: Tabel hasil observasi aktivitas siswa dan hasil belajar siswa
siklus I dan siklus II dalam metode Role Reversal Question

SIKLUS
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil Belajar

Skor Kriteria Skor Kriteria
Rata-
rata

Keberhasilan
Belajar

I 14 Baik 43 Aktif 6,26 62,9%

II 21
Baik
sekali

47 Aktif
sekali

7,27 80%

III 23
Baik
sekali

62 Aktif
Sekali

8,86 91,42%

Peningkatan hasil belajar siswa disebabkan penggunaan metode
pembelajaran Role Reversal Question dalam pembelajaran Perubahan
Lingkungan Fisik dilakukan secara optimal menjadikan siswa lebih aktif dan
mengerti materi yang diajarkan. Metode pembelajaran Role Reversal
Questions adalah suatu metode pembelajaran yang memberikan kesempatan
para siswa untuk bertukar peran menjadi guru sehingga setiap siswa akan
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tertantang dan berlatih menjelaskan permasalahan kepada teman-temannya.
Sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik dan meningkat.

Hal ini sejalan dengan pengertian metode pembelajaran Role Reversal
Questions adalah metode pengajaran yang dilakukan melalui cara mengajukan
pertanyaan kepada siswa dan guru bertukar peran menjadi siswa, sedangkan
siswa beralih menjadi tutor bagi siswa lain. Pengajuan pertanyaan oleh guru
sedangkan siswa menjelaskan soal yang diberikan. (Silbermen, 2009)

Selain itu dalam pelakasanaan penelitian ini peneliti mengitkiti
langkah-langkah metode Role Revesal Question sehingga dapat
mempengaruhi hasil belajar meningkat.

Langkah-langkah metode role reversal question sebagai berikut:
1. Guru menjelaskan gambaran umum tentang materi
2. Guru menyusun pertanyaan yang akan di kemukaaan tentang beberapa

materi pelajaran seolah-olah guru seorang peserta didik. Buat pertanyaan
seperti:
a) Mencoba untuk menjelaskan materi yang susah/kompleks
b) Bandingkan materi dengan informasi lain
c) Tanyakan sesuai sudut pandang anda
d) Mintalah beberapa contoh dari ide yang sedang didiskusikan
e) Ujilah materi yang biasa digunakan terutama dalam kehidupan sehari-

hari
3. Pada awal sesi pertanyaan, umumkan kepada peserta didik, bahwa

guru akan menjadi siswa dan mereka akan menjadi guru.
4. Guru berlaku argumentatif, humoris, atau apa saja yang dapat membawa

siswa pada perdebatan dan menyerang guru dengan jawaban-jawaban.
5. Memutar peranan beberapa kali akan tetap membuat peserta didik pada

pendapat siswa dan mendorongnya untuk melontarkan pertanyaan milik
sendiri.

Dalam metode ini, guru memutar peran: guru melontarkan
pertanyaan dan peserta didik mencoba untuk merespon. (Silbermen, 2009)

Dengan demikian, berdasarkan pembahasan diatas bahwa penggunaan
metode Role Reversal Question dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas
IV SDN 2 Bajur Tahun Pelajaran 2015/2016.

E. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan hasil analisi data dan pembahasan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa dengan penerapan metode Role Reversal Question yang
dilakukan secara optimal pada mate pelajaran IPA kelas IV SDN 2 Bajur
Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini
terlihat dari peningkatan aktivitas guru dan siswa, dimana skor aktivitas guru
berturut-turut dari siklus I adalah 14 dengan kriteria baik, siklus II adalah 21
dan siklus III adalah 23 dengan kreteria baik sekali, aktivitas siswa berturut-
turut dari siklus I adalah 43 dengan kriteria aktif, siklus II adalah dengan
kriteria aktif sekali 47 dan siklus III dengan kreteria sangat aktif 62.
Sedangkan presentare ketuntasan belajar siswa berturut-turutdari siklus I
adalah 62,9%, siklus II 80% dan siklus III 91,42%.
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Adapun saran yang disampaikan oleh peneliti dari hasil penelitian ini
adalah sebagai berikut.
1. Bagi Siswa

Penggunaan metode Role Reversal Question dalam pembelajaran
IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa, maka diharapkan kepada
siswa agar lebih aktif dan termotivasi untuk pemahaman mengenai materi
pembelajaran IPA secara mandiri maupun kerjasama kelompok.

2. Bagi Guru
Dengan melihat hasil belajar siswa yang menunjukkan peningkatan

melalui penerapan metode Role Reversal Question, maka disarankan
kepada semua guru untuk menerapkan metode ini secara maksimal
sehingga akan meningkatkan hasil belajar siswa dan hendaknya guru lebih
aktif dan kreatif dalam mencari bahan ajar yang relevan bagi siswa serta
diharapkan kepada semua guru untuk memberikan pelajaran tambahan
bagi siswa yang belum mencapai target.

3. Bagi Kepala Sekolah
Diharapkan kepada Kepala Sekolah hendaknya mengontrol

kegiatan belajar mengajar dan mempersiapkan sarana media yang dapat
menunjang proses belajar mengajar dikelas.
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