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PENERAPANSTRATEGI PEMBELAJARAN TERBALIK (RECIPROCALTI:,1( '
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATA KULIAH SEJARAHPEND . .
DI PROGRAM STTIDY PENDIDIKAN SEJARAHFKTPLTNEI
Mohamad Na'im
,
Abs*oct the goals of thestudyarc: I) Improvingthe quolity,the efectivity oJ th.' .:
educationin the StudyProgramof Historystudy.2) Improvingthe skillsand uh:.
t
Iecturesin teachingprccess.3) Improwng the skills ond ability of the studentst,: :
educationleamingprocess.4) Improvingthestudentsstudyresults.Thetypeof thr.s.. ' ' .
classroomactionresearch(PTK)with thesteps:planning actions,observatiotuutr.; .- . Ir ,r.
Theresultof analysisshowsthat the applicationof Reciprocalteachingstrategl cdt. ;D - r I
studyresultof thestudents.

Kata Kunci: ReciprocalTeaching, Hasil Belajar

Strategistrategibelajar sebagaitindakan khusus yang dilakukan oleh .-'. - !.i,
untuk mempermudah,mempercepat,lebih menikmati,lebih mudahmemahi:::, .--{ i
langsung, lebih efektif dan lebih mudah ditransfer ke dalam situasi yang bar: . -LL-:
mempunyaipengertiansuatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dal.r:: . -srr
mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar ::..- .Lr
strategibisa diartikan sebagaipola-pola umum kegiatan Dosen dan anak d,:. -.r-.&t
perwujudankegiatanbelajar mengajaruntuk mencapaitujuan yang telah digariski,;r
Strategi-strategibelajar mengacu pada perilaku dan proses-prosesberpri. : r!'!:
digunakanoleh mahasiswadalam mempengaruhi hal-hal yang dipelajari :, i .r
'
proses memori dan metako$itif. Michael Pressley (1991) dalam (Nur. I
menyatakanbahwa strategi-sffategibelajar adalah operator-operatorkognitif rnel:: - iir
terdiri atas proses-prosesyang secara langsung terlibat dalam menyelcsril'- rr.&r
tugas (belajar). Strategi-strategi tersebut merupakan strategi-strategi yang r . -:.r..r
mahasiswauntuk memecahkanmasalahbelajartertentu.Untuk menyelesaikan
tr.:= ,: .Lt
mahasiswa memerlukan keterlibatan dalam proses-proses berpikir dan ; . !r !
menskim atau membaca sepintas lalu judul-judul utama, meringkas,dar :" .'':.,i"rr
catatan,di sampingitu juga memonitorjalan berpikir diri sendiri.
Namalain strategi-sffategi
belajar(earning strategies)adalah strategi-strarc-. . .-:.. :
yaitu suatu strategi belajar yang mengacu pada perilaku dan proses-prosc. ',:--rrr-r
mahasiswayang digunakan pada saat menyelesaikantugas-tugasbelajar (Nur. Dengankata lain, bahwa strategi-strategitersebutlebih dekat pada hasil belai : . .-:ii::
daripadatujuan-tujuanbelajarperilaku.
Norman dalam Nur (2000b: 6) juga memberikan argumen yang kt..:' :'' .8'*
pentingnyapengajaranstrategi.Pengajaranstrategibelajarberlandaskan
pada d.,.. .L:Dr
pada
keberhasilan
kemahiran tin: ...
r .n
belajar mahasiswasebagianbesarbergantung
d.-secara mandiri dan memonitor belajar mereka sendiri. Ini menjadikanstr.rr::
belajar mutlak diajarkan kepada mahasiswa secaratersendiri, mulai dari k-'1. r:.ir
rendah sekolah dasar dan terus berlanjut sampaisekolahmenengahdan t'.': - .-.G
tinggi.
Mengajar pada dasarnyameliputi mengajari
mahasiswabagain,a:, .'r!
bagaimanamengingat,bagaimanaberfikir dan bagaimanamemorivasidiri sendrr ^. :- ;m
dan Meyer dalam Nur 2000). Secaralebih detail Weisteindan Meyer dalam). r.: . ' '
Drs. Mohamad Na'im, adalah DosenProdi. PendidikanSejarah FKIP Unit'ersitasJenth,
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nengatakan:Merupakan hal yang aneh apabila kita me,ngharapkan mahasiswa belajar
tamunjarang mengajarkanmereka tentang belajar. Kita mengharapkan mahasiswauntuk
nemecahkanmasalahnamun tidak mengajarkanmereka tentang pemecahan masalah. Dan
iamahalnya, kita kadang-kadangmeminta mahasiswamengingat sejumlah besarbahanajar
nmun jamng mengajarlonmerekasenimengbafrl. Sekarangtibalah wdktunf kita membenahi
relemahantersebut tibalah waktunya kita mengembangkanilmu terapan tentang belajar dan
remecahanmasalahdan memori. Kita perlu mengembangkanprinsip-prinsrp umum tentang
mensngaq bagaimana memecahkanmasalah, dan kemudian
ngaimana belajar, bagafunana
nengemasnya dalam bentuk pembelajaran yang siap diterapkan" dan kemudian
nemasuk&anmetode-metodeini dalamkurkulum.
Berdasarkanpernyataan tenebut, maka mengembangkandan mengajarkan strategi;trategibelajar kepada mahasiswamerupakan tugas seorang Dosen unfuk membentuk
nahasiswamenjadi pembelajar denganpengendaliandiri/mandnt (Self-RegulatedIraming).
vle,nunrtArends (lW:245) pembelajarmandiri (self regulatedleamer) adalahpembelajaryang
lapat melakukan hal penting dan memiliki karakteristik, antara lain: l)Mendiagnosis
iec:ra tepat suatu situasi pembelajarantertentu;2) Memiliki pengetahuan strategiffafegi belaja dektil bagaimanasertakapan menggunakannya;3) Dapat memotivasi diri
Bndiri tidak hanya karena nilai atau motivator ekste,r:ral;4) Mampu tetap tekun dalam tugas
Bhinggatugas itu terselesaikaqdan Belajar secaraefektif dan memiliki motivasi abadi untuk
)elajar.Mendasarkanarti penting strategipembelajarantersebutmaka sangatpenting untuk
lilalekm penelitianini.
Pengajaran Terbalik merupakan satu pendekatan terhadap pengajaran mahasiswa
strategi-strategi
belajar. PengajaranTerbalik adalah pendekatankonstruktivis yang
rkan
rerdasar pada prinsip-prinsip pembuatan/pengajuan pertanyaan (Nur dan
Mikandari, 2000: 16). Dengan PengajaranTerbalik Dosen mengajarkan mahasiswa
reterampilan-keterampilankognitif penting dengan menciptakan pengalamanbelajar,
nelalui pemodelan perilaku terteritu dan kemudian membantu
mahasiswa
nengembangkanketerampilan tersebut atas usaha mereka sendiri dengan pemberian
pmangat, dukungan dan suatu sistem scaffolding (Ann Brown, dan AnnemariePalincsar,
lalamNur,2000:48).
Pengajaran Terbalik terutama dikembangkan untuk membantu
Dosen
nenggunakan dialog-dialog belajar yang bersifat kerja sama untuk mengajarkan
pemahaman bacaan bacaan secara mantliri di kelas. Melalui Pengajarm Terbalik
nahasiswa diajarkan empat strategi pemahaman pengaturan diri spesifik yaitu
rcrangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifikasian dan prediksi. Penggunaan
Merupakan kegiatan yang secara
rcndekatanini dipilih karenabeberapasebabyaitu:autin digunakanpembaca;b. Meningkatkan pemahaman maupun memberi pembaca
rcluang untuk memantau pemahaman sendiri; c.Sangat mendukung dialog bersifat
lerja sama(diskusi).
Prosedur Pengajaran Terbalik dilakukan pertama-tama dengan
Dosen
nenugaskan mahasiswamembacabacaandalam kelompok-kelompok kecil, kemudian
)osen memodelkanempat keterampilan (mengajukan pertanyaan yang bias diajukan
nerangkum bacaan, mengklarifikasi poin-poin yang sulit, berat ataupun salah, dan
[eramalkan apa yang akan ditulis pada bagian bacaan berikutnya) (Nur, 2000:49).
Dosen meaunjuk seorang
mahasiswa untuk menggantikan
lelanjutnya
pemimpin
sebagi
Dosen
dan
bertindak
sebagai
diskusi dalam kelompok
feranannya
psebut,dan Dosen beralih peran dalam kelompok tersebut sebagaimotivator, mediator,
llatih, dan memberi dukungan, umpan-balik, serta semangatbagi mahasiswa. Secara
jawab pengajaranyang lebih
iertahapdiln berangsr-angsur Dosen mengalihkan tanggung
lanyak kepada rnahasiswa dalam kelompok, serta membantu memonitor berfikir dan
153
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strategiyangdigunakan.
I^anglghAwal Pembelaj
aran
Pada awal penerapan Pengajaran Terbalik

Dosen memberitahukan
akan memperkenalkan
suatu pendehan / strategi belajar,menjelaskan tuju-n,
manfaat dan prosedtrnya. Selanjutnya mengawali pemodelan dengan membaca satu
paragaf suatu bacaan. Kemudian menjelaskan dan mengajarkan bahwa pada saat atau
selesai membaca terdapatkegiatan-kegratanyang harusdilakukan yaitu:
(1) memikirkin pertanyaan-pertanyaanpenting
yang dapat diajukan dari
apa yang telah dibaca; berkenaan dsngan wacm4 dan memastikan bise
menjawabnya;
@ membuat ikhtisar/rangkuman tentang informasi terpenting dari wacana;
(3) memprediksi/meramallsn apa yang mungkin akan dibahas Sela4iutnya;da
(4) mencatat apabila ada hal-hal yang kurang jelas atau tidak masuk akal dan
suatu bagian, selanjutnya memeriksaapakahkita bisa berhasil membul
hal-hal itu masuk akal. (Nur dan Wikandari, 2000: 20)
Setelah mahasiswa memahami keterampilan di atas, Dosen akan psauajul
seorang mahasiswauntuk menggantikan perannya dalam kelompok tersebut. Mula-mulr
ditunjuk
mahasiswa yang memiliki kemampuan memimpin diskusi, selanjutnya secen
bergilir setiap. mahasiswa merasakan/melakukanperan sebagai Dosen- Setelah scr
perkenalan berakfrir, Dosen menjelaskankepada mahasiswa mengapa, kapan, dl
bagaimana strategi tersebutdigunakan.
Prosedu Pembelajran
Dalam tahap kelanjutan pelak5mflannya PengajaranTerbalik melalui prosedrr
harian sebagaiberikut: (Nur dan Wikandari, 2W0 22\
a) Disediakanteksbacaansesuaimateriyanghendak disdesaikmb) Dijelaskanbahwapada segmenpertama Dose,nbertindaks*agai Dose,n(model;.
C).
mahasiswa diminta membaca dalam hati bagian teks yang ditetapkan. Unr*
memudahkanmula-mula bekerja paragnf derri panagrdd[il<a mahasiswatelah
bagianpertama dilahrkzn pemodelanberikut mr
( l ) Penanyaanyang sayap€rkirakanakandiunyakan Dosenadalnh:........
Dosen
memberikan
kesernpatan
mahasiswa
menjapertanyaan
tsb.
Bila
perlu
mereka
boleh
m€n!,n

a)

padateksdengan
kalimatnyasendiri:-.............
(3) Merangkum
pokok
pikiran
yang
terdapat
db
paragrap/sub
perlu
bab.
Bila
dapa
menunjuk
sI
seorangmahasiswa
untukmernbacakan
rangkumannya.
(4) Memberikankesempatanmahasiswa
untukmemprediksikan
hal yang akandibahasFparagrap
selaqiutnya.

(5) Memberikan keseurpatan mahasiswamengajukankomeffi atau menemukanhal rq
tidakjelas padabacam.
e)Siswadiminta untuk memberikan komentartentangpengajrm yang baru berlangsungdr
mengenaibacaan.
- f)Segmen berikutnya dilanjutkan dengan bagian bacaan/paragrap
berikutnya, dan dryt
safu mahasiswayang alcanberperansebagai" Dosen-mahasiswa".
g)Mahasiswa dilatih/diarahkan berperansebagai" Dosfl-mahasiswa" sepanjangkegr
ifu. Mendorong mahasiswalain untuk berperansertadalamdialog namun selalu m.rrrr
" Dosen-mahasiswa"ituunhrk kesempatanmemimpin dialog Me,mberikanbanyali rqa
balik dan pujian kepada" Dos€n-mahasiswa"untuk peran seftarrya.
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h)Pada hari-hari berikutnya, semakin lama Dosen mengurangiperandalamdialog
sehingga" Dosen-mahasiswa"dan mahasiswalain itu berinisiatif sendiri menanganikegiatan
ifu. Peran Dosenselanjutnyasebagarmoderator,menjagaagar mahasiswatetap berada
dalam jalur dan membantu mengatasikesulitan.
Berdasarkanlatar belakang masalah di atas, maka dapat dirumrskan permasalahan"
Terbalik (Reciprocal Teaching) dapat
Apakah Penerapan Strategi Pembelajaran
MeningkatkanHasil Belajar Mata Kuliah Sejarahpendidikan?
Berdasarkanrumusan permasalahandi atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam
,
penelitianini adalahsebagaiberikut.
l) Meningkatkan kualitas dan efektivitas dan mutu pembelajaran Sejarah Pendidikan di
Programsuti Pendidikan Sejarah
2) Meningkatkankemampuandan keterampilan Dosendalammelaksanakankeeiatan
pe,mbelajaran
3) Meningkatkankemampuandan keterampilan mahasiswadalam mengikuti proses
pembelajaran SejarahPendidikan.
4) Meningkatkanprestasibelajar mahasiswa.
Pelaksanaanpenelitian tindakan kelas ini diharapkan akan meinberikan beberapa
manfaat,sebagaiberikut.
1) Bagr peningkatan mutu pembelajaran, penelitian ini diharapkan akan memberikan
surnbanganbagi peningkatanmutu dan efektifitas pembelajaran SejarahPendidikan .
pembelajran yang mereka
2) Bagl Dosen"akan dapat membantumengatasipe,rnrasalahan
hadapi dan mendapat tambahanwawasan serta keterampilan pembelajaranyang dapat
digunakanuntuk meningkatkanmutu pembelajarannya.
3) Bagi mahasiswa,akan memperolehpembelajaranyang lebih menarik, menyenangkanyang
sangatbergunabagi kehidupannya.
a) Bagi peneliti, akan terjalin kemitraan yang lebih erat dengan para Dosen sehinegaalksn
jalankan
dapat mengetahuiberbagai kesulitan dan permasalahanpara Dosen dalatugasnya.Hal ini akan sangatbermanftat untuk dijadikan bahan masukanc
nendidik
para mahasiswacalon Dosen.
5) Bagi sekolah, akan dapat memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu
pembelajarandi sekolah.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakanpendekatankuaffiatifl Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas berupa suatu penyelidikan atau kajian secara sistematis dan terencanayang
dilakukan oleh peneliti dan praktisi (Dosen). Mengingat penelitian ini berusaha mengkaji
efektivitas pembelajaran,maka tekanan dalampenelitian ini adalah pada aspek proses dan
hasil pembelajarannya.Oleh karena itu, variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini
meliputi:
1). faktor mahasiswa,yaitu denganmengamatiaktivitas mahasiswadalamproses
mengikuti pembelajarantersebut.Aktivitas mahasiswadalam prosespe,mbelajaran
merupakanindikasi dari keberhasilanpenelitian ini,
2). faktor Dosen,yaitu kemampuandanketerampilan Dosen dalam menggunakanmedia
pernbelajaran,
3). prosespembelajaran,yaitu prosesterjadi dalamprosespembelajarantersebut,meliputi
. aktivitas Dosen, mahasiswadan interat<siaktif berbagaiL'rsur kegrahn pembelajararl
4)- hasil prestasibelajar mahasiswa.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, yaitu penelitian yang bersifat kolaboratif
yang didasarkan pada permasalahanyang muncul dalam pembelajaran di Sekolah. Jenis
155

Jurnal Ihru Pmgetahuan Soid" VoL X, OKTOBER2008: 152-161

pe,neliaianini menggrmakanmodel p€nelitian tindakan Hopkids (Sunardi" 1997\ yaitu modd
skemayang menggunakanprosedurkerjayang dipandangsebagaisuatu siklus spirat.. Tahapan
peNrelitiantindakan pada satu siklus meliputi perencanaanQilanning), tindakan (action),
(obsentation) dan refleksi (reflection). Padapenelitian tindakan ini dilalnrkan tiga
p€,ngamatan
siklus ( tentative disesuaikan dengan kondisi Hasil PBM) dan setiap siklus memuat empd
tahapantersebutMetode pengumpulandata adalatrsesuatuyang berte,naandenganlangkah-langkahyang
harus dilalarkan guna memperoleh data. Penelitian ini menggunakan beberapa metodc
pengrrmpulandaa sebagai betikut Metode Observasi; Metode Wawancara; Metode TeS,
Metode Dokumentasi
furalisis Data. Analisis data merupakancara ymg pding menenttrkanrmnrk menyusrrr
dan mengolah data yang terkumpul, sehinggadapat me,nghasilkansuatu kesimpulan. Data dri
hasil observasi,wawarcara dan dol$meNrtasidianalisis :lecarakualitatif, sdandcan data yary
diperoleh dari hasil tes akan dianalisis secara kuantitatif. Analisis menggunakanstatisil
deslaiptif.
HASIL PENELITIAhI DAI{ PEMBAHASANI
Hasil danAnalisis Data
Pengumpulandaa dilalilkan dengan metode observasi,wawancara dan tes. Sebagi
dasar pijakan adalah hasil betajar sebelumnya yakni Hasil belajar mahasiswa sebehn
diajarlon strategi pembelajaranteftalik (Reciprocal Teaching).Adapun hasil belajar kognitif
mahasiswadapatdilihat padatable 2 di bawahini.
mahaSiswa vons Dioiarksn strategi KorwensionalTabel.Hastl
Persentase(7o)
Jumlah
Nitai
mahasiswa
27,27o/o
9
<60
72,72yo
24
60 100
100
33
Jumlah
Dari tabel diatas dapatdiketahui rata-ratahasil belajar masih rendahbelum mencapai
standaftketuntasan.Secaraklasikal yang tuntasbara72J2%oterbdik (Reciprocal Teoching).
Hasil Belajar yang Diajarkan denganstrdtegipembelajanan

Dari tabel di atas dapatdiketahui bahwapada siHus l rata-rat^hasil belajar pada aspct
- kognitif adalah 68,87, aspek afektif 81,36 dan aspek psikomotor diperoleh nilai rata-ra
sebesar7827. Pada siklus II rata-rata hasil belajar @ aspek kognitif adalah 73,06 aspcl
afektif 84y'5 sedangkanaspekpsikomotor seb.esar84,57dan siklus III diperoleh rata-ratahd
belajar pada aspek kognitif adalah 70,06 aspek afektif diperoleh nilai rata-rata E9J6
sedangkanpadapsikomotor diperolehnilai 89,63
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hasilbelajar antarasiklus! siktusII dansiklusIII dryat dilihatpada
Perbandingan
gambr grafikberiksini.
Masing-masing
ketuntasan
belajardapatdiielaskansebagaibailart:
Ketuntasan
1)
BelajarpadaSiHusI
PadasiklusI kenrntasebelajarpadaasp€kkognitif secaraklasilal diperolehdda
sebagai
berikut:
SecaraKlasikal padaSiklus

Tabel Kehrntasan
Nilai

Jumlah
Mahasiswa

<60
60 - 100
Jrmlah

9
24

(7o)
Pers€ntase

2727%
72-7zYo

33

100

ttari tabel di aas dapatdikehui bahwaketuntasanbelajr mahasiswapada aspek
kognitif secaraklasikal dikafakantidak fintas hrena nilai 60 - 100 hanya24 mahasiswa
denganpersentase72,72yo-Sedangt€nmahasiswayang nilainya < 60 sebanyak9 mahasiswa
de,nganpersentase2727%.

Tabel.Keunusn
Nilai

Jumlah
mahasiswa

Klasikal Ma SildusI
(7o)
Perse,ntase

60-tm

2
31

9393o/o

Jumlah

33

100

<60

60/o

padaaspek
Dad tabel di atasdapatdikaahui bahwakefimtasanbelajarmahasiswa
afektifsecra klasikaldikatakantrmtaskatna nilai 60 - 100hanya31 mah65iss'2
dengan
p€rs€ntase
yangnilainya< 60 sebanyak
9393%.Sedangkan
malrasiswa
2 mahasiswa
dengan
pasentase60lo.
Tabel.Ketuntasan
PsrkomotorSecaa Klasikal oada Siklus I
Nilai
Persentase(7o)
Jumlah
mahaswa
<60
60 - 100

2
3l

6p6o/o
93,93o/o

Jumlah

33

100

Dari tabel6 dapatdikeahui bahwaketuntasan
padaaspek
belajarmehasiswa
psikomotorsecaraklasikaldikatakantidak nmtaskarenanilai 60- 100hanya31 mahasiswa
denganpersentase
93B3o/o.Sedangtanmahasswayangnilainya< 60 sebanyak
2 mahasiswa
denganperseNrtase
6,Mo/o.
2)

KetuntasanBelajarpadaSildusll
Ketuntasan
belajarpadasiHustr diperolehdatasebagaiberikut:
padaSiklusII
Tabel.Ketuntasan
SecaraXXasikal
Nilai
<60
60 - 100

Jumlahmahasiswa
I
32

Pene,ntase(o/o)
3$o/"
97o/o

Jumlah

33

100
t57
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Dad tabel dapatdiketahui bahwaketuntasanbelajar padaaspekkognitif secaraklasikal
dikatakantunhs karenamahasiswayang mendapatnilai 60 - 100 sebanyak32 mahasi5lvs
97%. Sedangkanmahasiswayang nilainya < 60 hanya 1 matrasiswadengan
denganperse,lrtase
perse,ntase
3 7o.

Ketuntasan
Nilai

<60
@-100
Jumlah

Jumlah
mahasiswa

Albktif SecaraKlasikal pada S
Persentase(7o)

0
l00f/o
100

0
33
33

Dari tabel 8 dapatdiketahui bahwaketuntasanbelajar mahasiswapada aspekafektif
s€caraklasikal dikatakantuntaskare,namahasiswayang me,ndapatnilai 60 - 100 sebanyak33
mahasiswadenganpersentase100%. Sedangkanmahasiswa yang nilainya < 60 tidak ada.
Tabel. Ketuntasan
Nilai
<60
60 - 100

Jumlah

Jumlahmahasiswa

Psrkomotor SecaraKlasil<alpada Siklus tI
Penentase(7o)

0

0
33
33

l00o/o

100

fiari tabel di atasdapatdiketahui bahwakaunhsan belajar mahasiswapadaaspek
psikomotor secaraklasikal dikatakantuntas karenamahasiswayang mendapatnilai 60 - 100
sebanyak33 mahasiswadenganpersentasel0['o/". Sedangkanmahasiswayang nilainya < 60
tidak ada.
3)
KetunbsanBelajarpadaSiklus III
Kefirntasanbelajar mahasiswapada siHus III diperoleh datasebagaiberikut:
Tabel . KetuntasanBelajar mahasiswapada Aspek Kognitif SecaraKlasikal pada Siklus III
Nilai
<60
60 - 100
Jumlah

Jumlahmahasiwaa

Persentase(o/o)

1
32
33

3%
97%
100

Dari tabel di aas dapat diketahui bahwa ketuntasan belajar pada aspek kognitif
mahasiswasecaraklasikal dikatakan tuntas karenamahasiswayang mendapatnilai 60 - lm
sebanyak33 mahasiswadenganpersentase9?%. Sdanglcn rnahasiswayang nilainya < Q
hanya 1 mahasiswade,nganpersentare3o/o.

Tabel. Ketuntasan
Nilai
<60
60 - 100
Jumlah
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(%o)
Jumtah
Persentase
mahasiswa
0
0
33
l00o/o
JJ
100
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ketuntasanbelajar rnahasiswapada aspek
afektif secaraklasikal dikatakan tuffis karena mahasiswayang mendapat nilai 60 - 100
sebanyak33 matrasiswadenganpersentaseL0Oo/oSedangkanmahasiswayang nilainya < 60
tidak ada..
Tabel. Ketuntasan
Nilai
<60
60 - 100
Jumlah

mahasi5lrrroadaAspek PsikomotorSecaraKlasikal pada Siklus III
(7o)
Perse,ntase
Jumlah
mahasiswa

0
33
33

0
100%
100

Dari tabel di atas dapat dikeahui bahwa kenrntasanbelajar mahasiswapada aspek
psikomotor secaraklasikal dikatalCIntmtas karena mahasiswayang mendapatnilai 60 - 100
l00yo. Sedangkanmahasiswayang nilainya < 60
sebanyak33 mahn5i5*u denganperse,lrtas€
tidak ada.
Pembahasan
Berdasarkanhasil penelitian diaas nrcnunjukkan kemampuan strategr pembelajaran
terbalik (Reciprocal Teaching) dalam meningkatkan hasil belajar hal ini dapat dipahami
karena Melalui Pengajaran Terbalik mahasiswa diajarkan empat strategi pemahaman
pengaturandiri spesifik yaitu perangkuman,pengajuan pertanyaan,pengklarifikasiandan
prediksi. Penggunaanpendekatanini sangat cocok dipilih karena beberapasebabyaitu: a).
Merupakan kegiatan yang secara rutin digunakan pembaca; b).Meningkatkan
pemahaman maupun memberi pembacapeluang untuk memantau pemahamansendiri,
c).
Sangat mendukung dialog benifat kerja sama(diskusi).
Prosedur PengajaranTerbalik dilakukan pertama-tamadengan dosenmenugaskan
mahasiswa membaca bacaan dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian
dosen
memodelkan empat keterampilan (mengajukan pertanyaan yang bias diajukan
merangkum bacaan, mengklarifikasi poin-poin yang sulit, berat ataupun salah, dan
meramalkan apa yang akan ditulis pada bagian bacaan berikutnya) (Nur, 2000:49).
Selanjutnya dosen menunjuk seorang mahasiswa untuk menggantikanperanannya
sebagi dosen dan bertindak sebagai pemimpin diskusi dalam kelompok tesebut, dan
dosen beralih peran dalam kelompok tersebut sebagai motivator, mediator, pelatih, dan
memberi dukungan, umpan-balik, serta semangat bagi mahasiswa. Secara bertahap dan
berangsur-angsur dosen mengalihkan tanggung jawab pengajaran yang lebih banyak
kepada mahasiswadalam kelompok, serta membantu memonitor berfikir dan strategi yang
digunakan.
Kondisi sebehurmya, Salah safir yang mempengaruhirendahnya hasil belajar adalah
proses pembelajaranyang digunakan cenderungbersifdt konvensional dimana dosen lebih
merupakanzubyek dalam pembelajaransedangkanmahasiswahanya sebagaiobyek penerima
materi. Dengan kondisi pembelajaranyang demikian maka hanya aspek koknitif saja yang
dapat terukur sedangkanaspek afektif dan psikomotorik tidak dapat tenrkur. Disamping itu
kurangnyaminat untuk belajtrr.
Berdasarkanhasil belajar mahasiswadengan stategi pembelajaranterbalik (Reciprocal
Teaching) diperoleh rata-ratahasil belajaryang meningkat antarasiklus I, siklus II dan siHus
III. Nilai hasil belajar yang diperoleh adalah hasil dari nilai ulangan harian dan nilai tugas
(aspekkognitif) sertahasil belajar afeldif dan psikomotoryang diperoleh melalui observasisaat
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berlangsungnya proses belajar mengajar.Hasil belajar afektif dan psikomotor diperoleh
melalui lembar pedomanobservasipenilaian afektif dan psikomotor yang diberikan pada
observer denganmaksud untuk membantupeneliti mengamatidan menilai proses belajar
nilai kognitif diperolehdari
mengajarpadaawal hinggaakhir prosespembelajaran,seadangkan
nilai ulanganharian dan nilai tugasBentuk soal yang diberikanpadaulanganharian bentuk dan isi soal sebelumnyatelah
disusun sezuai dengan materi dan tujuan pembelajarankhusus yang ingln dicapai serta
dikonsultasikandengan dosen.Adapuntugasyang diberikandapatberupamasalahyang harus
dipecahkan, pemberian tugas ini dilakukan agar mahasiswasecara individu atau kelompok
kecil dapat mengerjakan sesuatu untuk memecahkan masalah dengan cara dan daya
imajinasinyasendiri(Rustaman,L997:36).
Melalui strategipembelajaranterbalik (ReciprocalTeaching)dapatmelatih mahasiswa
dalam menghadapiberbagaimasalahtrntuk dipecahkansendiri atau bersama-sama.Padasiklus
I ini dapat dikatakanmahasiswamemiliki nilai rata-ratakelas yang cukup, hal ini dikarenakan
tidak semuamahasiswamemahami sffategi ini, te{adi kemungkinanmahasiswabelum
terbiasadenganstrategipembelajaranterbalik (ReciprocalTeaching),sehingga dosensebagai
fasilisator dan motifator berupaya untuk memahamkan mahasiswa agar dapat mengikuti
kegiatan pembelajarandenganstrategipembelajaranterbalik (Reciprocal Teaching).Hal ini
sesuaidengan kebiasaanmahasiswabelajar denganmendengarkandan menerimainformasi
dari
dosen menjadi belajar dengan banyak berfikir memecahkanmasalah sendiri atau
kelompolg yang kadang-kadangmemerlukanberbagai srrmber,merupakankesulitan tersendiri
bagi mahasiswa.Sehinggakondisi ini perlu dimaklumi karena mahasiswabaru mengenal
penelitian
strategipembelajaranterbalik (ReciprocalTeaching)setelahpenulismengadakan
Pada siklus II hasil belajar mahasiswamengalamipeningkatanyaitu hasil belajar
kognitif . Padasiklus II dapat dikatakanmahasiswasudahmulai memahamiatau membiasakan
pembelajarandengan strategi pembelajaranterbalik (Reciprocol Teaching). Mentrut Nur.
1998) mencaripenemuanterbaru,inventor- pengembangan
ide/gagasandan pengujianbaru
yang inovatif, desainer- mengkreasirencanadan rnodel terbaru,pengambilankeputusan
berlatih bagaimana menetapkan keputusan yang bijaksana, dan sebagai komunikator mengembangkanmetodedan teknik untuk bertukar pendapatdan berinteraksi.
Padasiklus III hasil belajarmahasiswamengalamipeningkatandari siklus-siklusI dan
II, hal ini tampakpadaperolehanrata-ratahasil belalarmahasiswapadaaspekkogritif - Pada
siklus UI ini ada perbedaan dengan siklus 5sfoslrrmnya,perbedaan ini juga dapat
menggambarkan
keaktifanmahasiswa,yakni mahasiswabekerjasendiriatau mahasiswalebih
aktif dalam menyelesaikanpermasalahan.Dapat merangsangpengembangankemampuan
berfikir mahasiswasecarakreatif dan menyeluruhkarenadalamprosesbelajarnya,mahasiswa
banyak melakukan proses mental denganmenyoroti permasalahandari berbagai segi dalam
rangkamencaripemecahannya.
KetuntasanBelajar dengan Menggunakanstrategipembelajaranterbalik (Reciprocal
Teaching).Seorangpesertadidik dikategorikantuntasbelajar bila telah mencapaiskor atau
nilai 60. Suatukelasdisebuttuntasbelajarbila kelas tersebutterdapat857o, pesertadidik yang
telah mencapaidaya serap 60% (Depdikbud 1994 dalam Kustantini: l0). Pada siklus I
ketuntasanbelajar mahasiswasecaraklasikal dikatakan tidak tuntas . Pada siklus II dan II
ketuntasanbelajar mahasiswabaik kogruti{ afektif dan psikomotorsecaraklasikal dikatakan
tuntasdan menunjukkanpeningkatanyang signifikan.
KESTMPULANDAN SARAN
Berdasarkanhasil analisisdata penelitiandapat disimpulkanbahwa: PenerapanStrategr
Pembelajaran Terbalik (ReciprocalTeaching) dapat MeningkatkanHasil Belajar Sejarah
PendidikanPada mahasiswaprogramstudipendidikan SejarahFKIP UniversitasJember.
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hasilbelajarmakapenulisme,mberi
hasilpenelitianini dernimeningkatkan
Berdasarkan
saransebagaiberikut Bagi doseir Sejarahsebailnyamenggunakanstrdtegrpembelajaran
hasilbelajar.
untukmeningkatkan
dalamprosesperrbelajaran
t€rbalik(ReciprccalTeaching)
Bagi lembagppendidikaqhasil penelitianini dapat merupakanbahanmasukanyang
bcrgwa dan juga sebagaiumpm balik bagi kebijaksanaanyang diambil dalam rangka
peningkatan
kegiatanbelajarmengajardimasamendatang.
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