
1 
 

PENGARUH MODEL ROLE REVERSAL QUESTIONS 

(BERTUKAR PERAN MEMBUAT PERTANYAAN) 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA KELAS V PADA 

MATA PELAJARAN PKN DI SDN GUGUS V 

KECAMATAN CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURNAL SKRIPSI 

 

Oleh 

 
MEI PATMALA SARI 

NIM. E1E014034 

 

 

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan dalam Menyelesaikan 

Program Sarjana (S1) Pendidikan Guru Sekolah Dasar  

Universitas Mataram 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

JURUSAN ILMU PENDIDIKAN 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

2018 



2 
 

 



3 
 

PENGARUH MODEL ROLE REVERSAL QUESTIONS (BERTUKAR 

PERAN MEMBUAT PERTANYAAN) TERHADAP HASIL BELAJAR 

SISWA KELAS V PADA MATA PELAJARAN PKN DI SDN GUGUS V 

KECAMATAN CAKRANEGARA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 

 

Oleh: 

Mei Patmala Sari, Lalu Hamdian Affandi, M.Pd., Khairun Nisa, S.Pd., M.Pd. 

 

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 

Email: misakimei.mm2@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 

model Role Reversal Questions terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran PKn di SDN Gugus V Kecamatan Cakranegara Tahun Pelajaran 

2017/2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif eksperimen, jenis 

Quasi Experimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN Gugus V Kecamatan 

Cakranegara. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive 

Sampling dengan sampel kelas VB SDN 10 Cakranegara dan kelas V SDN 29 

Cakranegara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar 

observasi keterlaksanaan pembelajaran dan tes hasil belajar kognitif (pretest-

posttest). Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model 

Role Reversal Questions dianalisis mengguanakan analisis desrkriptif yaitu 

keterlaksanaan pembelajaran selama tiga kali pertemuan mencapai 100% (sangat 

baik). Data hasil belajar kognitif (pretest-posttest) dianalisis menggunakan 

analisis kovarian (ANAKOVA), diperoleh nilai α sebesar 0,000 < 0,05 dan rata-

rata terkoreksi pada kelas eksperimen sebesar 80,630 > 58,608 pada kelas kontrol. 

Hal ini menunjukkan  bahwa Ho ditolak dan hipotesis penelitain diterima yang 

berbunyi ada pengaruh model Role Reversal Questions terhadap hasil belajar 

kelas V pada mata pelajaran PKn di SDN Gugus V Kecamatan Cakranegara 

Tahun Pelajaran 2017/2018. Hasil analisis Estimates of Effect Size dengan Partial 

Eta Squared menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar siswa antara kelas 

kontrol dan kelas eksperimen sebesar 91,3% dipengaruhi oleh model Role 

Reversal Questions, sedangkan sisanya 8,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

Penggunaan model Role Reversal Questions dalam pembelajaran PKn dapat 

meningkakan hasil belajar siswa, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan 

model Role Reversal Questions dalam dunia pendidikan. 

 

Kata Kunci: Model Role Reversal Questions, Hasil Belajar PKn 
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ABSTRACT 

This research aims to see there is an effect or not of the Role Reversal Question 

Model on the Civic Education’s study results of class V student in Elementary 

School cluster 5 at district Cakranegara Lesson year of 2017/2018. This research 

using quantitative experiment method, type of Quasi Experimental Design sub-

type of Nonequivalent Control Group Design, the Population Subject of this 

research is all the class V-B students of Elementary School 10 Cakranegara and 

class V Elementary School 29 Cakranegara. Data collection techniques in this 

research using the observation sheet of learning implementation and test results of 

cognitive learning (pretest-posttest. Data of observation result of learning 

implementation using Role Reversal Questions model is analyzed using 

descriptive analysis that is learning implementation for three times meeting 

reaches 100% (very good). Data on cognitive learning results (pretest-posttest) 

were analyzed using covariance analysis (ANAKOVA), obtained α value of 0,000 

<0.05 and average corrected in the experimental class of 80.630> 58.608 in the 

control class. This indicates that the observation result is rejected and the research 

hypothesis is accepted which is shows that there is an effect of Role Reversal 

Questions model to the study result of class V on the Civic Education in 

Elementary School Cluster V  at District Cakranegara Lesson year 2017/2018. 

The result of the analysis of Estimates of Effect Size with Partial Eta Squared 

shows that the difference of the students' learning outcomes between the control 

class and the experimental class is 91.3% effected by the Role Reversal Questions 

model, while the remaining 8.7% is effected by other factors. The use of Role 

Reversal Questions model in study Civic Education can increase student learning 

outcomes, because of that it is recommended to use Role Reversal Questions 

model in education. 

 

Keywords: Role Reversal Question model, Study Results of Civic Education. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) dalam menjamin keberlangsungan pembangunan 

suatu bangsa. Peningkatan kualitas SDM jauh lebih mendesak untuk segera 

direalisasikan terutama dalam menghadapi era persaingan global. Oleh karena itu, 

peningkatan kualitas SDM sejak dini merupakan hal penting yang harus 

dipikirkan secara sunguh-sungguh. 

Jika pendidikan merupakan salah satu instrumen utama pengembangan 

SDM, tenaga pendidik dalam hal ini guru sebagai salah satu unsur yang berperan 

penting di dalamnya, memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan tugas dan 

mengatasi segala permasalahan yang muncul.  

Menurut Susanto (2016: v), guru merupakan komponen yang sangat 

menentukan dalam implementasi proses pembelajaran di dalam kelas sebagai 

unsur mikro dari suatu keberhasilan pendidikan. Tentu saja keberhasilan 

implementasi suatu strategi pembelajaran di dalam kelas tergantung pada 

kepiawaian guru dalam menggunakan model, metode, teknik, dan strategi 

pembelajaran tersebut. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka 

secara otomatis pola pikir masyarakat berkembang dalam setiap aspek. Hal ini 

sangat berpengaruh besar terutama dalam dunia pendidikan yang menuntut adanya 

inovasi baru yang dapat menimbulkan perubahan, secara kualitatif yang berbeda 

dengan sebelumnya. Tanggung jawab melakukan evaluasi di antaranya terletak 

pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dimana guru memegang peranan 

utama dan bertanggung jawab menyebarluaskan gagasan baru, baik terhadap 

siswa maupun masyarakat melalui proses pengajaran dalam kelas. 

Masalah krusial yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah lemahnya 

proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan keterampilan berpikir. Di dalam kelas siswa hanya diarahkan 

untuk menghapal informasi, siswa menjadi terbiasa untuk mengingat dan 

menimbun informasi, tanpa berusaha untuk menghubungkan yang diingat itu 

dengan kehidupan sehari-hari (kontekstual).  

Kenyataan tersebut di atas belum sepenuhnya dipahami kalangan 

pendidikan, khususnya guru sekolah dasar. Proses pembelajaran di kelas sangat 

membosankan dan membuat peserta didik tertekan. Hal ini juga terjadi pada mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan (PKN). Mata pelajaran PKN ini 

merupakan suatu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk manusia 

Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada Pancasila, undang-undang, dan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat, dalam hal ini masih belum optimal 

disampaikan ke siswa.  

Usaha bidang pendidikan untuk peningkatan kualitas dan hasil belajar 

siswa, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini, 

diperlukan guru-guru kreatif yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih 

menarik  dan disukai oleh siswa. Tidak hanya itu, guru juga harus mampu 

menggunakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Atmosfer kelas perlu 

dibangun sedemikian rupa dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat 

agar siswa dapat memperoleh kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama 
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satu sama lain, sehingga siswa menjadi lebih berkualitas dan hasil belajar lebih 

optimal. Strategi yang dapat mengatasi masalah diatas adalah strategi 

pembelajaran aktif. 

Pembelajaran aktif merupakan sebuah upaya yang mempunyai tujuan 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif. Siswa menjadi subjek pendidikan 

yang dituntut aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun untuk 

mendapatkan keberhasilan pembelajaran yang aktif di kelas, guru dapat 

menggunakan strategi pembelajaran aktif (active learning) dengan model-model 

yang sudah banyak dipakai dalam dunia pendidikan. Misalnya dengan model Role 

Reversal Questions (Bertukar Peran Membuat Pertanyaan). Model Role Reversal 

Questions merupakan suatu model pembelajaran yang memberikan kesempatan 

para siswa untuk bertukar peran menjadi guru sehingga setiap siswa akan 

tertantang dan berlatih menjelaskan permasalahan kepada teman-temannya. 

(Silberman, 2009: 149).  

Berdasarkan hasil observasi, pembelajaran aktif untuk membuat siswa ikut 

terlibat dalam pembelajaran sudah digunakan di beberapa sekolah yang ada di 

Gugus V Kecamatan Cakranegara, yakni 3 dari 6 sekolah di gugus tersebut sudah 

menggunakan salah satu model pembelajaran aktif yang mirip dengan Questions 

Students have (Pertanyaan Siswa) namun lebih sederhana,  meskipun masih dalam 

skala kecil dan belum maksimal. Selain pembelajaran aktif, sekolah-sekolah di 

gugus tersebut juga menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok 

dan metode ceramah. 

Metode dan model yang kurang diterapkan di SDN Gugus V Kecamatan 

Cakranegara, baik itu yang konvensional maupun yang bervariasi membuat siswa 

menjadi kurang aktif dalam proses pembelajaran. Meskipun hal tersebut 

berpengaruh  cukup baik terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

PKn, namun masih ada beberapa siswa yang tidak mencapai KKM. Terlihat dari 

data yang diperoleh terdapat 93 (31,6%) dari 294 siswa, dimana 58 siswa hanya 

mencapai KKM dan 35 siswa  masih dibawah KKM. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Model Role Reversal Questions (Bertukar Peran 

Membuat Pertanyaan) terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

PKN di SDN gugus V Kecamatan Cakranegara Tahun Pelajaran 2017/2018” 

dengan batasan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

hanya pada penilaian ranah kognitif siswa (pemahaman konsep). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu atau Quasi 

Eksperimental Design tipe Nonequivalent Control Group Design (Campbell & 

Stanley, 1963). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SDN di 

Gugus V Kecamatan Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018 yang meliputi SDN 

10 Cakranegara, SDN 19 Cakranegara, SDN 29 Cakranegara, SDN 33 

Cakranegara, SDN 41 Cakranegara, dan SDK Tunas Daud. Penentuan sampel 

dilakukan menggunakan teknik Nonprobability Sampling tipe Purposive Sampling  

digunakan untuk teknik pengambilan sampel dengan alasan pertimbangan 

tertentu. Kelas-kelas yang akan dijadikan sampel penelitian terlebih dahulu diuji 
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kesetaraan dengan menggunakan data placement test. Sampel dalam penelitian ini 

adalah SDN 29 Cakranegara dan SDN 10 Cakranegara. 

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah mdel Role Reversal 

Questions, sedangkan variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

PKn. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu tes sebagai 

teknik teknik pengumpulan data hasil belajar dan observasi  sebagai teknik 

pegumpulan data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran. Sebelum 

dilaksanakan penelitian, peneliti membuat instrumen berupa soal yang kemudian 

dilakukan uji validitas menggunakan korelasi product moment dibantu dengan 

program Microsoft Excel 2007 for windows  kemudian dilakukan uji reliabilitas 

soal yang valid menggunakan Cronbach Alpha dengan perolehan 0,714 dalam 

kategori tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa instrumen yang telah dibuat dapat 

digunakan sebagai alat ukur tes mengenai hasil belajar siswa. 

Teknik analisis data menggunakan uji ANAKOVA dibantu dengan 

program statistik SPSS 21.0 for windows  dilanjutkan dengan uji Estimates of 

Effect Size untuk melihat pengaruh model Role Reversal Questions terhadap hasil 

belajar siswa dan melihat seberapa besar perbedaan hasil belajar kelas kontrol dan 

eksperimen yang dipengaruhi oleh model Role Reversal Questions, sebelum di uji 

menggunakan ANAKOVA terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat yaitu uji 

normalitas data menggunakan One Sampel Kolomogorov Smirnov dan uji 

homogenitas data menggunakan Levene Test dibantu dengan program statistik 

SPSS 21.0 for windows.   

 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini telah dilaksanakan mulai tanggal 26 Januari 2018 sampai 

dengan 26 April 2018. Data hasil observasi keterlaksanaan pembelajaran 

menggunakan model Role Reversal Questions di kelas eksperimen selama tiga 

kali pertemuan adalah sebagai berikut.  

 
Tabel 1. Ringkasan Keterlaksanaan Pembelajaran 

 

Pertemuan 
Keterlaksanaan 

(Ekperimen) 

I 100% 

II 100% 

III 100% 

 

Pada kelas eksperimen keterlaksanaan pembelajaran pada pertemuan I, II, 

dan III mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti sudah melaksanakan 

pembelajaran model Role Reversal Questions (bertukar peran membuat 

pertanyaan) dengan sangat baik. Data rata-rata hasil belajar PKN siswa diperoleh 

melalui pemberian pretest dan posttest dengan 20 item soal pilihan ganda dengan 

hasil sebagai berikut. 
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Gambar 1.  Perbandingan Rata-Rata Pretest dan Posttest 

 

Berdasarkan data pada gambar  di atas, diperoleh nilai rata-rata posttest 

pada kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 29,78 yakni dari  48,0769 

(pretest) ke 77,4359 (posttest) sedangkan pada kelas kontrol mengalami 

peningkatan sebesar 4,8437 yakni dari 57,6563 (pretest) ke 62,5 (posttest). 

Hasil ringkasan uji normalitas data menggunakan One Sampel 

Kolomogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 2. Ringkasan Uji Normalitas Data Pretest dan Posttest 

Tests of Normality 

Kelompok 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest 
Kontrol .138 32 .127 .971 32 .522 

Eksperimen .083 39 .200
*
 .983 39 .804 

Tests of Normality 

Kelompok 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

posttest 
Kontrol .141 32 .105 .959 32 .253 

Eksperimen .168 39 .007 .959 39 .165 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai alpha pretest kelas kontrol sebesar 

0,522 > 0,05 dan pretest kelas eksperimen sebesar 0,804 > 0,05 maka data 

terdistribusi normal. Sedangkan nilai alpha posttest kelas kontrol sebesar 0,253 > 

0,05 dan posttest kelas eksperimen sebesar 0,165 > 0,05 maka data terdistribusi 

normal.  

Ringkasan hasil uji homogenitas data menggunakan Levene Test dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 3. Ringkasan Uji Homogenitas Data Sampel 

Test of Homogeneity of Variances 
Hasil  Belajar 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.093 3 138 .104 

57.6563 
48.0769 

62.5 
77.4359 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Kontrol Eksperimen 

Rata-Rata Pretest 

Rata-Rata Posttest 
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 Berdasarkan data pada tabel di atas, diperoleh nilai alpha sebesar 0,104 > 

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel penelitian memiliki varian 

yang homogen. 

Ringkasan hasil uji hipotesis menggunakan ANAKOVA dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 
Tabel 4. Ringkasan Uji Hipotesis Penelitian (Anakova) 

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Type III Sum 

of Squares 

Df Mean Square F Sig. Partial Eta 

Squared 

Corrected 

Kelompok 

12036.183
a
 2 6018.092 561.662 .000 .943 

Intercept 4698.928 1 4698.928 438.546 .000 .866 

Pretest 8114.984 1 8114.984 757.363 .000 .918 

Kelompok 7688.317 1 7688.317 717.543 .000 .913 

Error 728.605 68 10.715    

Total 367700.000 71     

Corrected Total 12764.789 70     

 

 Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai alpha sebesar 0,000 < 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan hipotesis penelitian diterima 

artinya ada pengaruh model Role Reversal Questions terhadap hasil belajar siswa. 

Kemudian diperoleh hasil analisis Estimates of Effect Size dengan Partial Eta 

Squared sebesar 91,3% model Role Reversal Questions mempengaruhi perbedaan 

hasil belajar siswa antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, sedangkan 

sisanya 8,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  

Hasil perhitungan rata-rata terkoresi setelah dikoreksi dengan pretest 

sebagai kovariat dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 5. Ringkasan Hasil Rata-Rata Terkoreksi 

Kelompok 

Kelompok Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper 

Bound 

Kontrol 58.608
a
 .596 57.419 59.796 

Eksperimen 80.630
a
 .537 79.558 81.701 

 

diperoleh rata-rata terkoreksi pada kelas eksperimen sebesar 80,630 lebih 

besar dari pada kelas kontrol sebesar 58,608. Sehingga dapat disimpulkan dari 

hasil uji hipotesis maupun perbandingan, bahwa “ada pengaruh model Role 

Reversal Questions (bertukar peran membuat pertanyaan) terhadap hasil belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran PKn di SDN gugus V Kecamatan Cakranegara 

Tahun Pelajarran 2017/2018”. 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model Role Reversal 

Questions (bertukar peran membuat pertanyaan) berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran PKn di SDN gugus V Kecamatan 

Cakranegara tahun pelajaran 2017/2018. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai 

alpha sebesar 0,000 < 0.05 dilanjutkan dari hasil analisis Estimates of Effect Size 

dengan Partial Eta Squared  menunjukkan bahwa perbedaan hasil belajar siswa 

antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 91,3% dipengaruhi oleh model 

Role Reversal Questions. Kelas eksperimen dengan model Role Reversal 

Questions berpotensi lebih tinggi dalam meningkatkan hasil belajar dibandingkan 

dengan kelas kontrol dengan  metode konvensional (ceramah, tanya jawab dan 

penugasan), ditunjukkan dengan rata-rata terkoreksi nilai hasil belajar kelas 

eksperimen sebesar 80,630 >  58,608 pada kelas kontrol. 

Hasil presentase keterlaksanaan pembelajaran pada seluruh pertemuan 

dengan menggunakan model Role Reversal Questions di kelas eksperimen  

mencapai sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut 

terlaksana dengan sangat baik. Karena terlaksana dengan sangat baik maka hasil 

belajar siswa meningkat. Peningkatan rata-rata hasil belajar siswa menunjukkan 

bahwa model Role Reversal Questions memberikan pengaruh terhadap hasil 

belajar PKn siswa yaitu menjadi meningkat.  

Pada dasarnya pembelajaran dengan menggunakan model atau metode 

dapat menambah antusias, berfikir kritis serta keaktifan siswa dalam 

pembelajaran. Perbedaan hasil belajar siswa yang timbul pada kedua kelas 

dipengaruhi juga oleh beberapa faktor, yakni faktor internal yang bersumber dari 

dalam diri siswa itu sendiri seperti kecerdasan, ketekunan, minat, serta perhatian 

dan faktor eksternal yang bersumber dari luar diri siswa seperti keluarga yang 

tidak stabil keadaan ekonominya, kemudian sekolah yaitu guru, fasilitas sekolah, 

metode, model ataupun strategi yang digunakan (Susanto, 2016: 12).  

Peningkatan hasil belajar PKn siswa yang terjadi pada kelas eksperimen 

tidak terlepas dari penggunaan model Role Reversal Questions. Pada penggunaan 

model ini siswa jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan 

kelebihan model Role Reversal Questions yang dijelaskan Kamidi (2016: 238-

239) bahwa siswa aktif dalam pembelajaran karena siswa terlibat langsung, 

kegiatan pembelajaran menjadikan siswa berfikir kritis dalam menjawab 

pertanyaan guru serta proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga 

menciptakan minat, perhatian serta motivasi dalam pembelajaran. 

Dapat dilihat bahwa dalam model Role Reversal Questions langkah awalnya 

yaitu guru menjelaskan materi pelajaran. Kemudian guru mengarahkan siswa 

untuk membaca kembali materi yang telah dijelaskan. Setelah itu guru 

menyiapkan pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa (guru baru). Kemudian 

guru mengumumkan kepada siswa bahwa akan ada pertukaran peran membuat 

pertanyaan, yaitu guru akan menjadi siswa dan siswa akan menjadi guru baru. Hal 

tersebut sesuai Silberman (2009: 149) yang menyatakan bahwa model Role 

Reversal Questions adalah suatu model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan peserta didik untuk bertukar peran menjadi guru.  
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Namun tidak semua siswa bisa bertukar peran menjadi guru melainkan 

hanya beberapa siswa saja. Pada setiap pertemuan hanya 4 orang siswa yang 

melakukan pertukaran peran menjadi guru. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan 

model Role Reversal Questions yang dikemukakan oleh Kamidi (2016: 238-239) 

bahwa model tersebut membutuhkan waktu yang lama serta waktu tambahan agar 

memperoleh hasil maksimal. 

Selanjutnya siswa yang menjadi guru baru menjelaskan materi pelajaran 

yang telah ia dapatkan dan pahami secara sederhana kepada siswa. Kemudian 

guru yang bertukar peran menjadi siswa mengajukan pertanyaan kepada guru 

baru. Tidak hanya  guru melainkan siswa yang lain juga ikut mengajukan 

pertanyaan kepada siswa yang berperan menjadi guru baru. Sebaliknya, siswa 

yang berperan menjadi guru baru juga bisa mangajukan pertanyaan kepada siswa 

yang lain sehingga dalam proses pembelajaran ini seluruh siswa secara aktif 

menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Succen (2016) menjelaskan 

bahwa model Role Reversal Questions adalah model pembelajaran yang meminta 

peserta didik untuk memikirkan pertanyaan selama inti pelajaran, tidak hanya 

pada akhir pelajaran, pendidik bisa mendapat respon yang bagus ketika peserta 

didiknya bertanya.  

Dalam proses pertukaran peran membuat pertanyaan atau menjadi guru 

baru, seringkali siswa mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi 

yang dipelajari. Terkadang siswa menanyakan pertanyaan yang terkait dengan 

materi pada pertemuan berikutnya ataupun sebelumnya sehingga topik 

pembahasan materi menjadi luas. Hal ini sesuai dengan kelemahan model Role 

Reversal Question yang dikemukakan oleh Anggara (2015: 26-27) bahwa topik 

pembahasan materi menjadi luas jika pertanyaan yang muncul tidak sesuai dengan 

materi yang sedang dipelajari.   

Setelah itu guru mengklarifikasi dengan memberikan komentar dan saran 

terhadap hasil kegiatan proses pembelajaran dengan pertukaran peran tersebut. 

Kemudian guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan berdasarkan 

materi yang telah dipelajari. Menggunakan model Role Reversal Questions 

membuat siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik 

dalam bentuk interaksi antara guru dengan siswa melainkan siswa dengan siswa 

lainnya pula.  

Model Role Reversal Questions ini merupakan salah satu pembelajaran aktif 

(active learning). Dimana menurut Daryanto (2015:52) Pembelajaran aktif 

merupakan segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan peserta didik 

berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk 

interaksi antarpeserta didik maupun peserta didik dengan guru dalam proses 

pembelajaran tersebut.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran Role Reversal Questions (bertukar peran 

membuat pertanyaan) berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas V pada mata 

pelajaran PKn di SDN gugus V Kecamatan Cakranegara, hal ini ditunjukkan 

dengan hasil nilai alpha sebesar 0,00 < 0,05 dilanjutkan dari hasil analisis 
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Estimates of Effect Size dengan Partial Eta Squared menunjukkan bahwa 

perbedaan hasil belajar siswa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen sebesar 

91,3% dipengaruhi oleh model Role Reversal Questions dan dari rata-rata 

terkoreksi hasil belajar siswa dengan model pembelajaran Role Reversal Question 

di kelas eksperimen sebesar 80,630 lebih besar dari pada kelas kontrol yang 

menggunakan metode konvesional sebesar 58,608. 

Adapun saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian 

dan pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran harus dirancang dengan menarik, kreatif, inovatif, aktif dan 

menyenangkan agar siswa merasa senang mengikuti proses pembelajaran dan 

pembelajaan akan menjadi lebih bermakna bagi siswa sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar siswa. Caranya adalah dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar yang 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin mencoba dan melakukan hal-hal 

yang baru, maka salah satu model yang dapat digunakan adalah Role Reversal 

Questions. 

2. Penggunaan alokasi waktu dalam pembelajaran dengan model Role Reversal 

Questions harus benar-benar di perhitungkan saat pembelajaran agar dapat 

berjalan secara optimal. Saat pertukaran peran membuat pertanyaan atau 

menjadi guru baru ada baiknya guru tetap mengontrol siswa agar topik 

pembahasan materi tidak menjadi luas jika pertanyaan yang muncul tidak 

sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. 

3. Penelitian pada model pembelajaran Role Reversal Questions ini disarankan 

untuk dilanjutkan dengan aspek penelitian lain dan aspek yang lebih luas 

misalnya dalam materi, mata pelajaran, subjek ataupun aspek kompetensi yang 

lain serta fokus pada hasil belajar yang lebih detail dan lengkap, misalnya pada 

ranah sikap dan keterampilan ataupun dalam variabel penelitian lain misalnya 

motivasi belajar dan kemampuan berfikir siswa sehingga dapat memberi 

manfaat yang lebih banyak dan lebih baik untuk bidang pendidikan.   
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