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ABSTRAK 
 

PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR PKn MELALUI STRATEGI 
PEMBELAJARAN ROLE REVERSAL QUESTIONS SISWA  

KELAS IV SD NEGERI 3 KETAON KECAMATAN  
BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI 

 TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 

Endah Tri Wijayanti, A510100061, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  

Muhammadiyah Surakarta, 2014, 119 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar PKn siswa 
kelas IV SD Negeri 3 Ketaon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali tahun 
pelajaran 2013/2014 melalui penerapan strategi pembelajaran Role Reversal 
Questions. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian 
ini adalah guru dan siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketaon yang berjumlah 26 siswa. 
Penelitian dimulai dengan tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, 
dan refleksi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, obsevasi, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, 
dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik 
triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan keaktifan dan hasil belajar PKn siswa setelah diterapkan strategi Role 
Reversal Questions, yaitu: 1) Keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan 
guru pada pra siklus 42,30%, pada siklus I 65,38% siswa, dan pada siklus II 
meningkat menjadi 88,46% siswa, 2)Siswa yang aktif kerjasama dalam kelompok 
pada pra siklus 34,61%siswa, siklus I 53,84%, dan pada siklus II meningkat 
menjadi 80,76% siswa, 3)Siswa yang aktif dalam mengajukan pertanyaan pada 
pra siklus 34,61%, pada siklus I 61,53% siswa, dan pada siklus II 80,76% siswa, 
4)Siswa yang aktif mengemukakan pendapat pada pra siklus 23,07% siswa, pada 
siklus I 46,15% siswa dan pada siklus II meningkat menjadi 80,76% siswa, 
5)Siswa yang memberikan kesempatan berpendapat kepada teman dalam 
kelompok pada pra siklus 30,76% siswa, pada siklus I 57,69% siswa, dan siklus II 
meningkat menjadi 84, 61% siswa. Hasil belajar PKn sebelum tindakan (pra 
siklus) prosentase ketuntasan siswa 42, 30%, pada siklus I prosentase ketuntasan 
65,38%, dan pada silkus II prosentase ketuntasan siswa 92,30%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan strategi Role Reversal Questions dapat 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketaon 
Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 

Kata Kunci: Keaktifan belajar PKn, Hasil belajar PKn, Strategi Role Reversal 
Questions  



PENDAHULUAN 

Manusia memerlukan pendidikan dalam kehidupannya, dengan pendidikan 

seseorang dapat mengembang potensi yang ada dalam dirinya. Pendidikan juga 

merupakan alat untuk memperoleh kemajuan. Pendidikan merupakan hal penting 

yang perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian terhadap bidang pendidikan, 

salah satunya adalah tentang inovasi model pembelajaran yang digunakan di 

sekolah. Hal ini dikarenakan model pembelajaran merupakan salah satu 

pendukung terhadap keberhasilan pembelajaran. 

Penyelenggaraan proses pembelajaran yang efektif dan efisien diperlukan 

untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Kalangan dunia pendidikan 

menyadari bahwa proses pembelajaran akan lebih efektif apabila siswa 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan berpartisipasi, siswa akan 

mengalami, menghayati, dan menarik dirinya untuk membelajarkan suatu 

pelajaran. Hasil belajar yang demikian akan lebih baik, disamping tentu saja 

kualitas siswa dibina dan dikembangkan. 

Salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar yang perlu 

ditingkatkan kualitasnya khususnya di SD Negeri 3 Ketaon Kecamatan 

Banyudono Kabupaten Boyolali adalah mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn). Mata pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga Negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter (Okto Dwi, http://id.netlog.com/oktodwi/blog/blogid=142121, diakses 

tanggal 15 November 2013). Keaktifan belajar siswa dalam proses pembelajaran 

masih rendah sehingga dapat berdamapak pada hasil belajar siswa kelas IV SD 

Negeri 3 Ketaon kurang memuaskan. Hal ini terlihat dalam proses pembelajaran 

hanya ada beberapa siswa yang aktif, dari 26 siswa, siswa yang aktif 

memperhatikan penjelasan guru dengan baik hanya 11 siswa atau 42, 30%, siswa 

yang aktif kerjasama dalam kelompok sebanyak 9 siswa atau 34, 61%, siswa yang 

aktif dalam mengajukan pertanyaan sebanyak 9 siswa atau 34, 61%, siswa yang 

aktif mengemukakan pendapat sebanyak 6 siswa atau 23, 07%, dan siswa yang 

memberikan kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok sebanyak 8 



siswa atau 30, 76%. Masih banyak siswa yang hasil belajarnya belum memenuhi 

KKM (≥ 65), hanya terdapat 11 siswa yang memenuhi KKM (≥ 65), jadi 

ketuntasan hasil belajar PKn siswa hanya 42, 30 % dari 26 siswa.  

Atas dasar kenyataan lapangan tersebut, perlu dipilih strategi pembelajaran 

yang dapat mengatasi permasalahan tersebut serta sesuai dengan tingkat 

perkembangan fisik dan psikis anak, agar pembelajaran PKn dapat memberikan 

pengalaman yang utuh dan bermakna bagi siswa serta tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara efektif dan efisien. Peneliti ingin memberikan alternatif yang 

diharapkan dapat membantu guru memperbaiki proses pembelajaran serta 

meningkatkan aktivitas/ keaktifan siswa dalam proses pembelajaran agar dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn melalui strategi pembelajaran Role Reversal 

Questions. Mel Silberman (2009; 149) mengemukakan bahwa Role Reversal 

Questions adalah peran pemuratan pertanyaa yang dilakukan secara berkelompok. 

Atas dasar uraian tersebut, agar siswa bersifat aktif dalam proses 

mempelajaran yang juga akan mempengaruhi hasil belajarnya, maka salah satunya 

dalam proses pembelajaran diterapkan strategi yang inovatif. Hal inilah yang 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Keaktifan Belajar PKn Melalui Strategi Pembelajaran Role Reversal Questions 

Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Ketaon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SD Negeri 3 Ketaon pada 

siswa kelas IV dengan mata pelajaran PKn semester genap tahun pelajaran 

2013/2014. Penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan 2 siklus yaitu suklus I 

dan siklus II yang dilaksanakan selama 4 bulan, dari tahap persiapan hingga 

pelaporan hasil penelitian, yakni mulai bulan November 2013 sampai dengan 

Februari 2014. Subjek dalam penelitian ini adalah guru peneliti dan siswa kelas IV 

SD Negeri 3 Ketaon Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali dengan jumalah 

26 siswa yang terdiri dari 11 siswa laki-laki dan 15 siswa perempuan.  



Penelitian ini terdiri dari dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua 

pertemuan. Setiap pertemuan terdapat prosedur penelitian ini terdiri dari  empat 

tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui wawancara, 

observasi, tes, dan dokumentasi. Menurut Wina Sanjaya (2009: 96) wawancara 

merupakan teknik mengumpulkan data dengan menggunakan bahasa lisan baik 

secara tatap muka maupun saluran media tertentu. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh gambaran proses pembelajaran dan data mengenai keaktifan belajar 

PKn siswa kelas IV sebelum diberikan tindakan. Wawancara juga ditujukan 

kepada siswa untuk memperoleh data tentang pembelajaran yang selama ini 

dilakukan guru dan keaktifan belajar terhadap pembelajaran PKn. Sedangkan 

Observasi merupakan teknik pemgumpulkan data dengan cara mengamati setiap 

kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang 

hal-hal yang akan diamati atau diteliti (Sanjaya, 2009: 86). Teknik tes dilakukan 

untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah dilakukan tindakan. Metode 

dokumentasi dalam penelitian ini untuk memperoleh data tentang daftar nama 

siswa, daftar nilai PKn sebelum tindakan, silabus PKn kelas IV, dan profil 

sekolah.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif 

dan kuantitatif. Analaisis data kualitatif digunakan untuk menentukan peningkatan 

proses pembelajaran khususnya dengan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menentukan peningkatan hasil belajar 

siswa sebagai pengaruh setiap tindakan yang dilakukan. Analisis data dilakukan 

melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Keaktifan Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Ketaon 

Berdasarkan hasil penelitian pada siklus I dan siklus II dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan keaktifan belajar dan hasil belajar PKn siswa kelas 

IV SD Negeri 3 Ketaon melalui strategi pembelajaran Role Reversal 

Questions. Peningkatan terlihat dari perhitungan jumlah siswa yang aktif 



dalam pembelajaran pada pra siklus, siklus I, dan siklus II serta rata-rata nilai 

siswa pada pra siklus, siklus I, dan siklus II yang masing-masing siklusnya 

dilaksankan dua kali pertemuan. Hal tersebut dapat disajikan dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 1. Perbandingan Keaktifan Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 

3 Ketaon pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

N

o. 
Indikator 

Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Jml. 

Siswa 
% 

Jml. 

Siswa 
% 

Jml. 

Siswa 
% 

1. Perhatian siswa 

terhadap penjelasan 

guru 

11 42,30 17 65,38 23 88,46 

2. Aktif bekerjasama 

dalam kelompok 
9 34,61 14 53,84 21 80,76 

3. Aktif dalam 

mengajukan 

pertanyaan 

9 34,61 16 61,53 21 80,76 

4. Aktif 

mengemukakan 

pendapat 

6 23,07 12 46,15 21 80,76 

5. Memberikan 

kesempatan 

berpendapat kepada 

teman dalam 

kelompok 

8 30,76 15 57,69 22 84,61 

 

 Berdasarkan tabel 1 di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik berikut ini: 



 

Gambar 1. Grafik Perbandingan Prosentase Keaktifan Belajar PKn Siswa 

Kelas IV SD Negeri 3 Ketaon pada Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II. 

Berdasarkan tabel 1 dan gambar 1, dapat diketahui bahwa keaktifan 

belajar PKn siswa Kelas IV dari pra siklus sampai siklus II mengalami 

peningkatan. Keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru pada pra 

siklus sebanyak 11 siswa atau 42,30%, pada siklus I sebanyak17 siswa atau 

65,38%, dan pada siklus II sebanyak 23 siswa atau 88,46% siswa. Siswa yang 

aktif kerjasama dalam kelompok pada pra siklus sebanyak 9 siswa atau 

34,61%siswa, siklus I sebanyak 14 siswa atau 53,84%, dan pada siklus II ada 

21 siswa atau 80,76% siswa. Siswa yang aktif dalam mengajukan pertanyaan 

pada pra siklus sebanyak 9 siswa atau 34,61%, pada siklus I sebanyak 16 

siswa atau 61,53% siswa, dan pada siklus II sebanyak 21 siswa atau 80,76% 

siswa. Siswa yang aktif mengemukakan pendapat pada pra siklus ada 6 siswa 

atau 23,07% siswa, pada siklus I sebanyak 12 siswa atau 46,15% siswa dan 

pada siklus II sebanyak 21 siswa atau 80,76% siswa. Siswa yang memberikan 

kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok pada pra siklus ada 8 

siswa atau 30,76% siswa, pada siklus I sebanyak 15 siswa atau 57,69% siswa, 

dan siklus II sebanyak 22 siswa atau 84, 61% siswa. Berdasarkan pengolahan 

data dan uraian hasil penelitian di atas dapat dikatakan bahwa keaktifan 
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belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketaon melalui strategi Role Reversal 

Questions mengalami peningkatan.  

Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti bahwa 

“penggunaan strategi pembelajaran Role Reversal Questions dapat 

meningkatkan keaktifan belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketaon 

Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2013/2014” dapat 

diterima kebenarannya. 

2. Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Ketaon 

Adanya peningkatan keaktifan belajar siswa pada proses pembelajaran 

melalui strategi Role Reversal Questions, maka hasil belajar PKn siswa kelas 

IV SD Negeri 3 Ketaon dapat meningkat pula. Peningkatan terlihat dari 

sebelum diadakan tindakan, setelah tindakan siklus I, dan tindakan siklus II 

yang masing-masing siklus terdiri atas dua pertemuan. Peningkatan hasil 

belajar tersebut disajikan dalam bentuk tabel perbandingan nilai rata-rata 

siswa kelas IV dari pra siklus, siklus I, siklus II, dan tabel prosentase 

ketuntasan belajar yang masing-masing disertai dengan grafiknya.  

Tabel 2. Rata-rata Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 3 Ketaon 
dari Pra Siklus, Siklus I, dan Siklus II 

 
Tindakan Nilai Rata-rata Prosentase Ketuntasan (%) 

Pra Siklus 66, 69 42, 30 

Siklus I 69, 62 65, 38 

Siklus II 75, 67 92, 30 

 



 
Gambar 2. Grafik Rata-rata Hasil Belajar PKn Siswa Kelas IV SD Negeri 

3 Ketaon  dan Prosentase Ketuntasan Sebelum Tindakan, Siklus I dan 
Siklus II. 

Dari tabel 2 dan gambar 2 dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan 

hasil belajar PKn siswa, sebelum tindakan (pra siklus) nilai rata-rata siswa 

adalah 66, 62 dan prosentase ketuntasan 42, 30%, pada siklus I nilai rata-rata 

siswa adalah 69,66 dan prosentase ketuntasan 65,38%, dan pada silkus II nilai 

rata-rata siswa adalah 75,67 prosentase ketuntasan siswa sebesar 92,30%.  

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Endah 

Septiani Rahayu (2013) dengan judul penelitian “Penerapan Strategi Role 

Reversal Questions Sebagai Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 

Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 1 Ronggojati Tahun Ajaran 

2012/2013”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

keaktifan dan hasil belajar kelas V SD Negeri 1 Ronggojati. Hal ini dapat 

dilihat dari rata-rata presentase keaktifan sebelum tindakan 29,15% setelah 

tindakan siklus I terjadi peningkatan menjadi 47,90% dan siklus II adalah 

72,91%. Siswa yang mencapai daya serap (KKM ≥55) sebelum tindakan 

29,15% setelah tindakan siklus I mengalami peningkatan menjadi 70,83% dan 

siklus II adalah 87,5%. 
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Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti bahwa 

“penggunaan strategi pembelajaran Role Reversal Questions dapat 

meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketaon 

Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2013/2014” dapat 

diterima kebenarannya. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan pada siklus 

I dan siklus II, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Role Reversal 

Questions dapat meningkatkan keaktifan belajar PKn dan dapat meningkatkan 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketaon Kecamatan Banyudono 

Kabupaten Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dengan adanya 

peningkatan Keaktifan siswa dalam memperhatikan penjelasan guru pada pra 

siklus sebanyak 42,30%, meningkat pada siklus I menjadi 65,38%, dan pada 

siklus II menjadi 88,46% siswa. Siswa yang aktif kerjasama dalam kelompok pada 

pra siklus sebanyak 34,61%siswa, meningkat pada siklus I menjadi 53,84%, dan 

pada siklus II menjadi 80,76% siswa. Siswa yang aktif dalam mengajukan 

pertanyaan pada pra siklus sebanyak 34,61%, meningkat pada siklus I menjadi 

61,53% siswa, dan pada siklus II menjadi 80,76% siswa. Siswa yang aktif 

mengemukakan pendapat pada pra siklus 23,07% siswa, meningkat pada siklus I 

menjadi 46,15% siswa dan pada siklus II sebanyak 80,76% siswa. Siswa yang 

memberikan kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok pada pra 

siklus 30,76% siswa, pada siklus I menjadi 57,69% siswa, dan siklus II menjadi 

84,61% siswa.  

Dengan adanya peningkatan keaktifan belajar siswa pada proses 

pembelajaran melalui strategi Role Reversal Questions, maka berdampak pada 

hasil belajar PKn siswa kelas IV SD Negeri 3 Ketaon. Hasil belajar siswa juga 

meningkat, hal tersebut terbukti dari adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dan 

prosentase ketuntasan siswa, sebelum tindakan (pra siklus) nilai rata-rata siswa 



adalah 66, 69 dan prosentase ketuntasan 42, 30%, pada siklus I nilai rata-rata 

siswa adalah 69,62 dan prosentase ketuntasan 65,38%, dan pada silkus II nilai 

rata-rata siswa adalah 75,67 prosentase ketuntasan siswa sebesar 92,30%.  

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas mengenai penggunaan 

strategi pembelajaran Role Reversal Questions  pada siswa kelas IV SD Negeri 3 

Ketaon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2013/ 2014, 

maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Sekolah 

Hendaknya sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

mengupayakan pelatihan bagi guru agar dapat menggunakan strategi 

pembelajaran Role Reversal Questions yang baik sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan harapan. 

2. Bagi Guru 

a. Sebaiknya guru meningkatkan kompetensi keprofesionalnya dengan 

merancang proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga 

siswa menjadi lebih tertarik dan pembelajaran akan menjadi lebih 

kondusif dan bermakna. Hal ini membuat siswa tidak mudah bosan, 

keaktifan belajar meningkat dan tetap termotivasi untuk mengikuti 

proses pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

b. Dalam penyampaian materi guru hendaknya menggunakan strategi 

pembelajaran Role Reversal Questions yang sesuai, sehingga dapat 

memberikan kemudahan terhadap siswa untuk meningkatkan keaktifan 



belajarnya, memahami konsep, dan keterampilan tertentu, serta mampu 

memberikan pengalaman yang berbeda dan bervariasi. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Peneliti yang hendak mengkaji permasalahan yang sama hendaknya lebih 

cermat dan lebih mengupayakan pengkajian teori-teori yang berkaitan 

dengan pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran Role 

Reversal Questions guna melengkapi kekurangan yang ada serta sebagai 

salah satu alternatif dalam meningkatkan keaktifan belajar yang belum 

tercakup dalam penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih baik.   
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