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ABSTRAK  

 

Latar belakang dari penelitian ini adalah ditemukan kenyataan bahwa lemahnya 

kemampuan siswa kelas IV SDN 2 Rensing dalam mata pelajaran Matematika khususnya 

materi tentang bilangan pecahan. Selain itu, guru sangat jarang menggunakan metode 

yang variatif dan lebih menarik dalam menyampaikan konsep pada pelajaran matematika, 

sehingga dilakukan penelitian di sekolah ini. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian 

tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar Matematika khususnya 

materi tentang bilangan pecahan pada siswa kelas IV
 
SDN 2 Rensing. Penelitian ini 

dilakukan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan yaitu: tahap 

perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, dan refleksi. Instrumen penelitian 

berupa lembar observasi dan test hasil belajar. Observer pada penelitian sebanyak dua 

orang yaitu : satu orang guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar 

siswa pada siklus I dan siklus II berturut-turut adalah 76% dan 88%. Persentase 

peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal dari siklus I sampai siklus II adalah 12%. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe rotating trio exchange dapat meningkatkan hasil belajar siswa Matematika 

kelas IV SDN 2 Rensing tahun ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 

 

The background of this research is found to the fact the weak ability of fourth grade 

students of SDN 2 Rensing in Mathematics especially material about fractions. In 

addition, teachers are very rarely using variation method and more interesting in 

conveying concepts in math, so do study at this school. This study included into the 

classroom action research that aims to improve learning outcomes Mathematics 

especially material about fractions in grade IV SDN 2 Rensing. This research was 

conducted in two cycles, each cycle consists of four stages: planning, implementation, 

observation and evaluation, and reflection. The research instrument is observation sheet 

and test learning outcomes. Observer in the study of two people: one teacher. The results 

show that the average student learning outcomes in the first cycle and the second cycle 

are respectively 76% and 88%. The percentage increase in student learning outcomes in 

the classical style of the first cycle to the second cycle was 12%. Based on these results it 

can be stated that the implementation of cooperative learning model rotating trio 

exchange can improve student learning outcomes SDN 2 Rensing fourth grade Math, 

academic year 2015/2016. 

 

 
Keywords : Rotating Trio Exchange , Learning Outcomes  
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

karena dengan pendidikan itulah manusia memiliki kemampuan untuk 

mengembangkan kualitasnya dalam berbagai segi. Salah satu cara untuk mewujudkan 

hal tersebut adalah dengan mempelajari matematika. Matematika sebagai salah satu 

bidang studi di sekolah memegang peranan penting dalam membentuk kualitas peserta 

didik. Konsep – konsep matematika tidak dapat diajarkan melalui definisi saja, tetapi 

juga melalui contoh – contoh yang relevan. Guru hendaknya mengajarkan matematika 

melalui pembelajaran bermakna. Dalam pembelajaran bermakna siswa mempelajari 

matematika mulai dari proses terbentuknya suatu konsep kemudian berlatih dan 

memanipulasi konsep – konsep tersebut dalam bentuk yang baru. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 30 

September 2015, peneliti mengetahui bahwa pembelajaran seperti pemaparan di atas, 

juga terjadi di kelas IV SDN 2 Rensing. Proses pembelajaran yang dimana  siswa 

mengikuti pembelajaran secara aktif masih belum terlaksana dengan baik. Hasil 

ulangan tengah semester (UTS) pada mata pelajaran matematika menunjukkan bahwa 

dari 17 siswa, terdapat 47 % atau 8 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Hal 

ini berarti ketuntasan klasikal pada mata pelajaran matematika yang diperoleh siswa 

kelas IV SDN 2 Rensing  tergolong rendah. Ketuntasan klasikal yang dicapai hanya 53 

% dari prosestase ketuntasan yang direncanakan (85%).  Menurut keterangan dari guru 

kelas IV, beliau masih mendapatkan kendala untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran matematika. Kendala tersebut disebabkan oleh kurangnya 

motivasi siswa untuk belajar matematika dan siswa cepat lupa materi yang telah 

diajarkan, dengan kata lain pemahaman konsep yang dimilki siswa masih kurang. 

Kurangnya pemahaman siswa terhadap konsep materi yang diajarkan dikarenakan 

oleh siswa kurang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan cendrung hanya 

menerima apa saja yang disampaikan oleh guru.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat melibatkan seluruh siswa secara aktif 

dalam proses pembelajaran adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning). Dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi / tipe yang dapat 

digunakan, salah satu diantaranya adalah rotating trio exchange. Model pembelajaran 

kooperatif tipe rotating trio exchange merupakan salah strategi yang digunakan dalam 

diskusi tentang berbagai masalah dengan beberapa teman kelasnya (3 orang). Dalam 

strategi ini, siswa melakukan kegiatan perputaran (melangkah ke kiri atau kanan) 

untuk melakukan pertukaran anggota kelompok, sehingga terbentuk kelompok – 

kelompok baru yang terdiri dari tiga (trio) dan/ empat (kuartet) orang, kemudian 

diberikan   masalah atau pertanyaan terkait suatu konsep yang berbeda-beda di setiap 

perputaran. Dengan adanya proses perputaran dan pertukaran anggota kelompok 

dalam membangun konsep matematika, diharapkan dapat membangkitkan keaktifan 

siswa sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna. Berdasarkan uraian di atas, 

penulis mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa kelas IV SDN 2 Rensing Tahun 2015/ 2016”.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe rotating trio exchange untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa pada 
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pokok bahasan bilangan pecahan kelas IV SDN 2 Rensing tahun ajaran 2015/2016?” 

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah “untuk meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa pada pokok bahasan bilangan pecahan kelas IV SDN 2 Rensing tahun ajaran 

2015/2016 dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio 

exchange”. Hasil penelitian, ini secara teoritis dapat dijadikan sebagai bahan 

pembuktian bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio 

exchange dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

matematika, dan secara praktis dapat membantu kepala sekolah, guru dan siswa dalam 

memperbaiki proses KBM di sekolah menjadi lebih baik.  

 

B. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Menurut Slavin (2005), pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang telah dikenal sejak lama, dimana pada saat itu guru mendorong 

para siswa ntuk melakukan kerjasama dalam kegiatan – kegiatan tertentu seperti 

diskusi atau pengajaran oleh teman sebaya. Dalam model pembelajaran kooperatif, 

terdapat beberapa variasi atau tipe yang dapat diterapkan. Dari beberapa variasi atau 

tipe pembelajaran kooperatif di atas, peneliti memilih tipe rotating trio exchange 

untuk diterapkan dalam penelitian ini. Model pembelajaran kooperatif tipe rotating 

trio exchange merupakan suatu strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara 

diskusi tentang berbagai masalah atau pertanyaan dengan beberapa (tiga orang) teman 

kelasnya melakukan perputaran dan pertukaran anggota kelompok. Dengan demikian, 

maka akan terbentuk kelompok – kelompok baru di setiap kali perputaran. Ketika 

terjadi pergantian kelompok,  masalah atau pertanyaan yang diberikan juga diganti. 

Kegiatan tersebut akan terus dilakukan sesuai dengan banyaknya pertanyaan yang 

dibuat guru dan waktu yang tersedia.   

Aqib (2002:43) mengartikan belajar adalah proses perubahan di dalam diri 

manusia. Apabila setelah belajar tidak terjadi perubahan dalam diri manusia, maka 

tidaklah dapat dikatakan bahwa padanya telah berlangsung proses belajar. Dimyati dan 

Mudjono (2006) hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka – angka 

atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada akhir pembelajaran. Nilai yang 

diperoleh siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. 

Memahami atau mengetahui matematika adalah melakukan matematika.  Untuk 

dapat mewujudkan hal tersebut, maka pada saat mengajarkan matematika, seorang 

guru hendaknya dapat menciptakan kondisi dan situasi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif membentuk, menemukan, dan mengembangkan 

pengetahuannya. Dengan demikian, siswa dapat membentuk pemahaman/makna dari 

bahan – bahan pelajaran yang didapatkan melalui suatu proses belajar dan 

mengkostruksikannya dalam ingatan yang sewaktu – sewaktu dapat diproses dan 

dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Piaget 

yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pemahaman anak itu ditemukan, dibentuk, 

dan dikembangkan oleh anak itu sendiri. Materi / pokok bahasan mata pelajaran 

matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah pecahan. Materi pecahan di 

kelas IV sekolah dasar (SD) diajarkan pada semester genap yang terdiri dari lima 

kompetensi dasar (KD). 
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Masalah pembelajaran yang terjadi di kelas IV SDN 2 Rensing adalah hasil 

belajar siswa yang tergolong rendah pada mata pelajaran matematika yang 

disebabkan oleh pemahaman konsep yang dimiliki siswa masih sangat kurang. 

Rendahnya hasil belajar matematika siswa juga disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan guru tentang variasi strategi, model, dan/atau metode yang dapat 

digunakan dalam KBM. Dengan demikian, proses kegiatan belajar mengajar di kelas 

terlihat monoton, siswa mudah merasa bosan dan kesulitan mempelajari konsep 

matematika. Salah satu solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut adalah dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio 

exchange dalam proses pembelajaran matematika. Dalam penerapannya,  model 

pembelajaran kooperatif  tipe rotating trio exchange menuntut terjadinya pertukaran 

anggota kelompok siswa menjadi kelompok baru di setiap kali perputaran, sehingga 

dapat membangkitkan keaktifan siswa sehingga tercipta pembelajaran bermakna. 

Dengan demikian, penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio 

exchange dalam proses pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas IV SDN 2 Rensing tahun ajaran 2015/2016. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, peneliti dapat mengajukan hipotesis 

tindakan yaitu “jika penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio 

exchange dilaksanakan secara optimal maka hasil belajar matematika siswa kelas IV 

SDN 2 Rensing tahun ajaran 2015/2016 meningkat”. 

 

C. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2015/2016 dalam 

waktu 2 bulan di SDN 2 Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 2 Rensing, dengan jumlah siswa 

sebanyak 17 orang, yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.  

Penelitian ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara guru kelas dengan peneliti. 

Peneliti bertindak  sebagai pelaksana tindakan, sedangkan   guru kelas IV bertindak 

sebagai observer. Faktor guru yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan 

guru saat menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

rotating trio exchange untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas IV SDN 2 

Rensing tahun ajaran 2015/2016. Sedangkan faktor siswa yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika melalui 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange.  

Model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange merupakan suatu 

strategi pembelajaran yang dilaksanakan dengan cara diskusi tentang berbagai masalah 

atau pertanyaan yang dilaksanakan dengan beberapa (tiga orang) teman kelasnya. 

Setiap kelompok (trio) akan melakukan perputaran dan pertukaran anggota sehingga 

membentuk trio baru. Ketika terjadi pergantian kelompok,  masalah atau pertanyaan 

yang diberikan juga diganti. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan sesuai dengan 

banyaknya pertanyaan yang dibuat guru dan waktu yang tersedia. 

Hasil belajar matematika siswa adalah kemampuan atau perubahan yang terjadi 

dari segi kognitif, afektif dan psikomotorik dalam mata pelajaran matematika yang 

dinyatakan dalam bentuk nilai setelah dilakukannya evaluasi. Contoh hasil belajar 

yang dimaksud adalah nilai ulangan harian. Dalam penelitian ini, hasil belajar yang 
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dimaksud adalah nilai mata pelajaran matematika yang diperoleh peserta didik kelas 

IV SDN 2 Rensing setelah diadakan evaluasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan  untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika, menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange. Adapun proses 

pelaksanaannya dilakukan melalui empat tahapan disetiap siklusnya, yaitu 

perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan evaluasi, dan refleksi. Keempat tahapan 

tersebut dipandang sebagai suatu siklus yang dapat diilustrasikan seperti bagan 

berikut. 

Gambar 3.1 Bagan Siklus PTK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu: data 

kuantitatif, berupa nilai evaluasi hasil belajar siswa yang dikumpulkan melalui teknis 

tes, dan data kualitatif, berupa informasi tentang tingkat motivasi belajar dan 

keefektifan pembelajaran di dalam kelas ketika guru mengajar dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange, yang dikumpulkan dengan 

teknik pengamatan (observasi) dan dokumentasi. 

Instrumen pengumpulan data digunakan berupa lembar tes untuk mengukur 

penguasaan atau hasil belajar siswa terhadap materi yang diajarkan. Jenis soal tes 

yang digunakan adalah berupa tes tertulis berbentuk pilihan ganda. Dan pedoman 

observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa lembar observasi 

aktivitas guru dan siswa. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 

deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kualitatif digunakan untuk 

menganalisis hasil observasi. Sedangkan, teknik analisis secara kuantitatif digunakan 

untuk menganalisa data kuantitatif dari hasil tes tulis siswa.  Data hasil belajar pada 

penelitian ini diolah dalam beberapa rumus. Pertama untuk mendapatkan nilai  hasil 

belajar individu peserta didik digunakan rumus: 

      
                   

             
     

      (Purwanto, 2011) 

Perencanaan 

SIKLUS I Pelaksanaan  

Pengamatan  

Perencanaan 

Pengamatan  

Pelaksanaan  

Refleksi  

Refleksi  SIKLUS II 

? (Arikunto, 2006) 
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Kedua, untuk menghitung nilai rata – rata kelas, dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus: 

 

  
  

 
     ( Sudjana, 2004) 

 

Keterangan:  

X =  rata – rata  

N = banyaknya subjek  

 

Ketiga, untuk menghitung ketuntasan klasikal hasil belajar siswa, dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus: 

 

    
 

 
          ( Nurkencana dan Sunarta (1990) 

 

Keterangan: 

KB = ketuntasan belajar 

P = banyak siswa yang memperoleh nilai di atas KKM 

n = banyak seluruh siswa yang mengkuti tes 

 

Sedangkan data aktivitas guru dianalisis dengan cara sebagai berikut; pertama 

menentukan skor aktivitas guru yang diperoleh dengan mengisi lembar observasi 

aktivitas guru dan analisis data dengan cara memberikan skor 1 pada tiap-tiap 

deskriptor dari masing – masing indikator yang telah dibuat. Kedua, menentukan mean 

ideal (Mi) dan standar deviasi ideal (SDi). Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal 

(SDi) dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

   
 

 
                               

        
 

 
        

        
 

 
      

           
 

    
 

 
                        

          
 

 
        

          
 

 
      

              
(Nurkencana dan Sunarta, 1990) 
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Ketiga, menentukan kriteria aktivitas guru menggunakan pedoman konversi seperti 

yang tertera pada  tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.1 Pedoman Konversi Kategori Aktivitas Guru 

 

Interval Skor Kategori 

X ≥ Mi + 2 SDi  X ≥ 18,4 Sangat baik 

Mi +  SDi ≤ X < Mi + 2 SDi 14,7 ≤ X < 18,4 Baik 

Mi –  SDi ≤ X < Mi + SDi 7,3 ≤ X < 14,7 Cukup baik 

Mi – 2 SDi ≤ X < Mi – SDi 3,6 ≤ X < 7,3 Kurang baik 

X < Mi – 2 SDi X ≤ 3,6 Buruk 

Keterangan: 

X = jumlah skor   

 

Untuk data aktivitas guru dikatakan berhasil apabila rata – rata skor aktivitas guru 

termasuk pada kategori baik dan sangat baik. 

 

Sama halnya dengan data aktivitas guru, data aktivitas siswa juga dianalisis 

dengan cara; pertama menentukan skor aktivitas siswa. Untuk menentukan skor 

aktivitas siswa dapat dilakukan dengan memberikan skor pada tiap – tiap deskriptor 

dari masing – masing indikator yang telah dibuat. Kedua, menentukan mean ideal (Mi) 

dan standar deviasi ideal (SDi). Mean ideal (Mi) dan Standar Deviasi Ideal (SDi) 

dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

   
 

 
                               

        
 

 
         

        
 

 
      

             
 

    
 

 
                        

          
 

 
         

          
 

 
      

              
(Nurkencana dan Sunarta, 1990) 
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Ketiga, menentukan kriteria aktivitas siswa. Untuk menentukan kriteria aktivitas siswa 

digunakan pedoman konversi seperti yang tertera pada  tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.2 Pedomna Konversi Kategori Aktivitas Siswa 

Interval Skor Kategori 

X ≥ Mi + 2 SDi  X ≥ 59,5 Sangat aktif 

Mi +  SDi ≤ X < Mi + 2 SDi 51 ≤ X < 59,5 Aktif 

Mi –  SDi ≤ X < Mi + SDi 34 ≤ X < 51 Cukup aktif 

Mi – 2 SDi ≤ X < Mi - SDi 25,5  ≤ X < 51 Kurang aktif 

X < Mi – 2 SDi  X ≤ 25,5 Pasif  

Keterangan: 

X = banyak siswa  

Untuk data aktivitas guru dikatakan berhasil apabila rata – rata skor aktivitas guru 

termasuk pada kategori aktif dan sangat aktif.  

 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila nilai rata–rata hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran matematika =       , tercapainya ketuntasan klasikal kelas IV SDN 2 

Rensing pada mata pelajaran matematika, yaitu KB   85%, dan aktivitas belajar siswa 

telah mencapai kategori aktif serta aktivitas pembelajaran guru mencapai kategori 

baik.  

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, dimana dalam setiap siklus terdiri 

dari 2 kali pertemuan. Adapun alokasi waktu yang digunakan dalam setiap siklus pada 

pertemuan pertama adalah 2 x 35 menit, sedangkan untuk pertemuan kedua 

menggunakan alokasi waktu 3 x 35 menit. Jadi, alokasi waktu setiap siklus adalah 5 x 

35 menit. Penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu tahap perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan evaluasi serta refleksi. Adapun ringkasan dari hasil 

penelitian dari siklus I dan siklus II yang memuat aktivitas guru dan siswa, rata-rata 

hasil belajar siswa dan ketuntasan klasikal dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Hasil Observasi dan Evaluasi  dari siklus I sampai siklus II 

Siklus 

Aktivitas Guru Aktivitas Siswa Hasil belajar 

Skor Kriteria Skor Kriteria 
Rata – 

rata 

Ketuntasan 

klasikal 

I 16 Baik 52 Aktif 85 76 % 

II 20,5 
Sangat 

Baik 
66,5 

Sangat 

Aktif 
89 88 % 

Peningkatan 4,5 14,5 4 12 % 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada siklus I jumlah skor aktivitas guru 

adalah 16. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada teknik analisis data, jumlah 

skor aktivitas guru pada siklus I berada pada kelas interval Mi +  SDi ≤ X < Mi + 2 

SDi yaitu pada rentan skor 14,7 ≤ X < 18,4. Dengan demikian, skor aktivitas guru 

yang diperoleh pada siklus I ini tergolong dalam kategori baik. Sedangkan, jumlah 

skor aktivitas siswa adalah 52. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada teknik 
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analisis data, jumlah skor aktivitas siswa pada siklus I berada pada kelas interval Mi +  

SDi ≤ X < Mi + 2 SDi yaitu pada rentan skor 51 ≤ X < 59,5. Dengan demikian, skor 

aktivitas siswa yang diperoleh pada siklus I ini tergolong dalam kategori aktif. 

Selanjutnya dari hasil evaluasi diperoleh nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 60. 

Banyak siswa yang memperoleh nilai ≥75 adalah 13 orang dan siswa yang 

memperoleh nilai <75 sebanyak 4 orang. Nilai rata – rata perolehan siswa adalah 85 

dengan persentase ketuntasan kalikal sebesar 76 % ( KB< 85%).  

Hasil penelitian siklus II, jumlah skor aktivitas guru adalah 20,5. Berdasarkan 

data di atas, diperoleh jumlah skor aktivitas guru yang berada pada kelas interval X ≥ 

Mi + 2 SDi yaitu pada rentan skor X ≥ 18,4. Dengan demikian, skor aktivitas guru 

yang diperoleh pada siklus II ini tergolong dalam kategori sangat baik. Jika 

dibandingkan dengan hasil pada siklus I, jumlah skor aktivitas guru pada siklus II 

mengalami peningkatan. Sedangkan, jumlah skor aktivitas siswa adalah 66,5. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada teknik analisis data, jumlah skor 

aktivitas siswa pada siklus II berada pada kelas interval X ≥ Mi + 2 SDi yaitu pada 

rentan skor X ≥ 59,5. Dengan demikian, skor aktivitas siswa yang diperoleh pada 

siklus I ini tergolong dalam kategori sangat aktif. Jika dibandingkan dengan hasil pada 

siklus I, jumlah skor aktivitas siswa pada siklus II juga mengalami peningkatan. 

Selanjutnya dari hasil evaluasi diperoleh nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 70. 

Banyak siswa yang memperoleh nilai ≥75 adalah 15 orang dan siswa yang 

memperoleh nilai <75 sebanyak 2 orang. Hasil analisis siklus II dipatkan nilai rata – 

rata perolehan siswa adalah 89 dengan persentase ketuntasan kalikal sebesar 88%  

(KB>85%). 

Berdasarkan data yang diperoleh di atas,  hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini dibagi menjadi tiga aspek, yaitu perubahan aktivitas guru, perubahan aktivitas 

siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Adapun hasil observasi dan evaluasi  dari 

siklus I sampai siklus II yaitu jumlah hasil observasi aktivitas guru dari siklus I ke 

siklus II mengalami peningkatan sebanyak 4,5 yaitu dari skor 16 menjadi 20, 5 (dari 

kriteria baik menjadi sangat baik). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas 

guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange 

pada mata pelajaran matematika tergolong berhasil. Jumlah hasil observasi aktivitas 

siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan sebanyak 14,5 yaitu dari skor 

52 menjadi 66, 5 (dari kriteria aktif menjadi sangat aktif). Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange 

pada mata pelajaran matematika tergolong berhasil mengaktifkan siswa. Nilai rata – 

rata hasil belajar siswa dari siklus I ke siklus II mengalami peningkatan 4 poin, dari 85 

menjadi 89, sedangkan ketuntasan klasikal juga mengalami peningkatan sebanyak 

12% dari 76% (KB<85%) pada siklus I menjadi 88% (KB>85%) pada siklus II. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange dapat meningkatkan hasil belajar 

Matematika siswa kelas IV SDN 2 Rensing tahun pelajaran 2015/2016. 
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E. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penelitian Tindakan Kelas yang berjudul 

Penerapan Model Pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas IV SDN 2 

Rensing tahun ajaran 2015/2016, yaitu; pertama, penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe rotating trio exchange dapat meningkatkan aktivitas guru di kelas IV 

SDN 2 Rensing. Peningkatan aktivitas guru ini dapat dilihat dari data pada Siklus I 

memperoleh skor 16 dengan kategori baik meningkat menjadi skor 20,5 dengan 

kategori sangat baik pada siklus II. Kedua, penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe rotating trio exchange dapat meningkatkan aktivitas siswa kelas IV SDN 2 

Rensing. Peningkatan aktivitas guru ini dapat dilihat dari data pada siklus I 

memperoleh skor 52 dengan kategori aktif meningkat menjadi skor 66,5 dengan 

kategori sangat aktif pada siklus II. Ketiga, penerapan model pembelajaran kooperatif 

tipe rotating trio exchange dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN 2 

Rensing Peningkatan aktivitas guru ini dapat dilihat dari data pada siklus I 

memperoleh nilai rata – rata 85 dengan ketuntasan klasikal 76 %, meningkat menjadi 

nilai rata – rata 89 dengan ketuntasan klasikal 88 % pada siklus II. 

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil penelitian 

ini adalah bagi guru sebagai pendidik sekaligus sebagai fasilitator disarankan untuk 

menerapkan model ataupun metode yang lebih variatif lagi dalam melaksanakan 

proses belajar-mengajar khususnya pada mata pelajaran matematika, sehingga 

aktivitas dan hasil belajar siswa diharapkan dapat meningkat. Bagi kepala sekolah 

hendaknya menyediakan fasilitas yang memadai guna meningkatkan kreativitas guru 

dalam merancang dan melakukan inovasi pembelajaran khususnya pelajaran 

matematika. Selain itu, diharapkan juga agar kepala sekolah hendaknya selalu 

mengarahkan untuk menggunakan media, model dan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan diajarkan.  Dan bagi peneliti lainnya yang ingin 

melaksanakan penelitian dengan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio 

exchange diharapkan untuk mencoba menerapkan pada materi atau mata pelajaran 

yang lain. 
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