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Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 

Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Mataram 
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ABSTRAK 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah ketercapaian hasil belajar siswa 

belum mencaai KKM secara maksimal pada mata pelajaran IPA kelas IV sehingga 

perlu ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian tindakan kelas dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

RTE (Rotating Trio Exchange). Maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimanakah meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange siswa kelas IV SDN 34 

Cakranegara tahun ajaran 2015/2016?. Tujuan dari penelitan ini adalah 

meningkatkan hasil belajar IPA menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

rotating trio exchange. Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dengan metode 

pengumpulan data yaitu tes untuk hasil belajar siswa pada setiap pertemuan, serta  

observasi untuk aktivitas siswa dan guru diperoleh dari lembar observasi. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data peningkatkan kualitas proses 

pembelajaran yaitu, aktivitas siswa pada siklus I memperoleh skor 16,12 dengan 

kategori cukup aktif dan pada siklus II meningkat dengan memperoleh skor 20,09 

dengan kategori aktif. Sedangkan untuk aktivitas guru pada siklus I memperoleh 

skor 16,5 dengan kategori cukup baik dan pada siklus II memperoleh skor  21 

dengan kategori baik. Begitu juga untuk hasil belajar siswa diperoleh nilai rata-

rata pada siklus I sebesar 75 dengan presentase ketuntasan klasikal 56% pada 

siklus II memperoleh nilai rata-rata 85 dengan presentase ketuntasan klasikal 

sebesar 88%. dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil belajar siswa dapat 

tercapai melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio 

exchange pada mata pelajaran IPA kelas IV SDN 34 Cakranegara. 

 

Kata-kata kunci: Hasil Belajar Siswa, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Rotating Trio Exchange. 
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THE EFFORT OF IMPROVING SCIENCE RESULTS OF STUDY USING 

COOPERATIVE LEARNING MODEL ROTATING TRIO EXCHANGE 

TYPE ON IV GRADE STUDENTS IN SDN 34 CAKRANEGARA 

ACADEMIC YEAR 2015/2016 

ABSTRACT  

The problem in this research is that students’ study results accomplishment 

that has not achieved KKM ( Standard of Minimum Completeness) maximally on 

the Science subject on IV grade so that effort is needed to overcome that problem 

and the researcher conducted action class research using RTE (Rotating Trio 

Exchange) type of Cooperative Learning Model. From the background that 

mentioned, the research question in this research is, how to improve Science 

results of study using Cooperative Learning Model Rotating Trio Exchange type 

on fourth grade students in SDN 34 Cakranegara Academic Year 2015/2016?. The 

research is aimed to improve Science results of study using Cooperative Learning 

Model Rotating Trio Exchange type. This research was conducted in two cycles 

using data collection method. Those cycles are tests for students’ study results in 

every meeting, and also observation for students and teachers’ activities that 

obtained from observation sheets. Based on the result of research obtained, the 

data of improvement of learning process quality for students’ activities in cycle I 

obtained 16,12 average score in quite active category and having an increase in 

cycle II obtained 20,09 average score in active category. Meanwhile, for teachers’ 

activities in cycle I obtained 16,5 average score in good enough category and 

having an increase in cycle II obtained 21 average score in good category. For 

students’ results of study in cycle I obtained 75 average score with 56% classical 

completeness and having an increase in cycle II obtained 85 average score with 

88% classical completeness. From that result of research, then it can be concluded 

that students’ result of study improvement is achieved through an application of 

Cooperative Learning Model Rotating Trio Exchange type on Science subject on 

IV grade in SDN 34 Cakranegara.  

Key terms: The result of students learning, Cooperative Learning Model Rotating 

Trio Exchange type. 
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A. Pendahuluan 

 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia. Dengan menempuh jalur pendidikan formal maupun 

non formal seseorang dapat menggapai cita-citanya, dapat belajar dan 

mengembangkan dirinya dalam kehidupan sehari-hari melalui proses 

belajar. Melalui proses pembelajaran yang baik maka akan mendapatkan 

hasil belajar yang baik juga. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru 

dan siswa di dalam kelas harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 

telah dirumuskan dalam kurikulum. 

Pada hakekatnya kegiatan pembelajaran adalah suatu  proses 

interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang baik kewajiban 

guru adalah berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Guru harus 

memfasilitasi siswa dengan cara menyediakan sarana prasana yang 

dibutuhkan siswa, metode pembelajaran yang hendak digunakan harus 

tepat agar proses pembelajaran menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan 

menyenangkan bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Proses pembelajaran yang baik bukan semata-mata hanya guru  yang aktif 

memberikan penjelasan, namun siswa harus lebih aktif, guru harus 

menciptakan suasana yang menyenangkan agar tercipta proses 

pembelajaran yang interaktif.  

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan salah satu mata 

pelajaran pokok dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, termasuk pada 

jenjang Sekolah Dasar yang selama ini dianggap sulit oleh sebagian besar 

peserta didik, mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah 

Menengah. Anggapan sebagian peserta didik yang menyatakan bahwa 

pelajaran IPA ini sulit adalah benar terbukti dari hasil Ujian Akhir 

Sekolah yang dilaporkan oleh Depdiknas masih sangat jauh dari standar 

yang diharapkan. (Susanto 2013: 165) 

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan guru 

kelas IV SDN 34 Cakranegara menunjukkan bahwa, penguasaan materi 

pelajaran khususnya IPA dari sebagian besar siswa masih rendah, jika 

dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Hal ini dikarenakan oleh 

faktor dari siswa itu sendiri yang kurang siap dalam menerima materi 

pembelajaran yang disampaikan guru, kurangnya interaksi antara siswa 

yang satu dengan yang lain, kurangnya interaksi siswa dengan guru pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan faktor dari guru yaitu, 

guru dominan menjelaskan materi kemudian diikuti dengan pemberian 

tugas sebagai pemantapan terhadap materi yang sudah diterima. Metode 

pembelajaran seperti itu mengakibatkan siswa menjadi bosan dalam 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa siswa 

masih tergolong kurang aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut 

terbukti berdasarkan hasil ulangan semester I siswa kelas IV SDN 34 

Cakranegara tahun 2015, dari 25 orang siswa, rata-rata menunjukkan hasil 
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belajar yang rendah, hanya sekitar 24% (6 siswa) yang sudah mencapai 

KKM  dan 76% (19 siswa) yang belum mencapai KKM yang telah 

ditentukan dari sekolah dengan nilai 72.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di dalam proses 

pembelajaran guru harus memiliki strategi, agar siswa dapat belajar secara 

aktif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Adapun alternatif 

metode pembelajaran yang dapat dikembangkan untuk dapat 

meningkatkan ketuntasan klasikal yang diinginkan yaitu model 

pembelajaran kooperatif. Menurut Isjoni (2010: 16) model pembelajaran 

kooperatif, yaitu sebuah sistem pembelajaran yang efektif dan efisien 

tanpa banyak melibatkan guru dalam proses KBM, sehingga aktivitas 

pembelajaran berpusat pada siswa dimana guru hanya sebagai motivator 

dan mediator dalam proses pembelajaran sehingga para siswa dapat 

menemukan dan membangun pengetahuanya sendiri secara aktif. Salah 

satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yang dapat membangkitkan 

semangat belajar siswa dalam kelompok adalah pembelajaran kooperatif 

tipe pertukaran trio memutar (Rotating Trio Exchange). Menurut Buchari 

(2009: 86) Rotating Trio Exchange merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling bertukar informasi dengan teman sebayanya, tidak 

hanya informasi dari guru saja. 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul: Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

IPA Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kelompok (cooperative 

learning) Tipe Pertukaran Trio Memutar (Rotating Trio Exchange) Siswa 

Kelas IV SDN 34 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016.  

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: 

“Bagaimanakan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating 

trio exchange untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 

34 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016” 

Penguasaan materi IPA dari sebagian siswa masih rendah. Hal ini 

dipengaruhi oleh faktor dari  siswa itu sendiri seperti, kurangnya kesiapan 

siswa dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan guru, 

siswa kelihatan bingung dan sulit mengerti materi yang disampaikan guru.  

Untuk mengatasi hal tersebut, maka peneliti menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange  (RTE). Adapun 

langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange 

antara lain:Penyampaian prosedur/langkah-langkah pembelajaran 

menggunakan model kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. 

Pembentukkan kelompok oleh guru yang terdiri dari 3 orang siswa, 

masing-masing diberi simbol 0, 1, dan 2. Setelah terbentuk kelompok 

maka guru memberikan bahan diskusi tentang materi pembelajaran yang 

diajarkan untuk dipecahkan trio tersebut. Selanjutnya berdasarkan waktu 

selesai berdiskusi maka siswa yang mempunyai simbol 1 berpindah 

searah jarum jam dan simbol 2 sebaliknya, berlawanan arah jarum jam. 

Sedangkan nomor 0 tetap di tempat. Guru memberikan pertanyaan baru 
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untuk didiskusikan oleh trio baru tersebut. Rotasikan kembali siswa seusai 

setiap pertanyaan yang disiapkan. Penyajian hasil diskusi oleh kelompok. 

Memberikan tugas kepada siswa secara individu. 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

“Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model kooperatif tipe 

rotating trio exchange” 

 

B. Kajian Pustaka dan Hipotesis Tindakan 

 

Teori yang relevan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Hasil Belajar IPA 

a. Pembelajaran IPA di SD 

Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar meliputi keterampilan dasar 

dan keterampilan terintegrasi, keterampilan ini dapat melatih siswa 

untuk menemukan dan menyelesaikan masalah secara ilmiah untuk 

menghasilkan produk-produk IPA yaitu fakta, konsep, generalisasi, 

hukum dan teori baru. Sehingga perlu diciptakan kondisi 

pembelajaran IPA yang dapat mendorong siswa untuk aktif dan 

ingin tahu. 

b. Hasil Belajar 

hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa dari proses belajar 

berupa kemampuan-kemampuan yang mencakup bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah 

hasil penilaian tes dalam bentuk pilihan ganda yang dicapai siswa 

setelah mengikuti kegiatan belajar dengan penerapan model 

Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE).  

2. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Pertukaran Trio Memutar 

a. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan 

antara siswa dalam kelompok. Hal ini dilandasi oleh pemikiran 

bahwa siswa lebih mudah menemukan dan memahami suatu 

konsep jika mereka saling mendiskusikan masalah tersebut dengan 

teman sebayanya.  

b. Model Pertukaran Trio Memutar adalah merupakan sebuah cara 

mendalam bagi peserta didik untuk berdiskusi tentang berbagai 

masalah dengan beberapa (namun biasanya tidak semua) teman 

kelasnya. Pertukaran itu dapat dengan mudah dilengkapi dengan 

materi pelajaran. 

c. Langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe pertukaran trio memutar : Pembentukan kelompok 

oleh guru yang terdiri dari 3 orang siswa, masing-masing diberi 

simbol 0,1, dan 2. Penyampaian prosedur yang akan dilakukan 

yaitu Rotating Trio Exchange. Setelah terbentuk kelompok maka 

guru memberikan bahan diskusi untuk dipecahkan trio tersebut. 

Selanjutnya berdasarkan waktu maka siswa yang mempunyai 

simbol 1 berpindah searah jarum jam dan simbol 2 sebaliknya 
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berlawanan jarum jam. Sedangkan nomor 0 tetap di tempat. Guru 

memberikan pertanyaan baru untuk didiskusikan oleh trio baru 

tersebut. Rotasikan kembali siswa seusai setiap pertanyaan 

disiapkan. Penyajian hasil diskusi kelompok. 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian 

yang dilakukan oleh: 

1. Nur Ulan (2010) dengan penelitian yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Cooperative Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas V SDN 1 

Leneng Tahun 2010. Dengan hasil penelitiannya pada siklus pertama 

terhitung tuntas dengan ketuntasan klasikal 68% sedangkan pada 

siklus kedua hasil belajar siswa terhitung tuntas dengan ketuntasan 

klasikal yaitu 93,68%. 

2. Mujianti (2011) dengan penelitian yang berjudul Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) Untuk 

Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 1 Batu 

Kumbung Tahun Ajaran 2011/2012. Kesimpulannya yaitu, terjadinya 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa dari siklus I ketuntasan 

klasikal siswa mencapai 70% dan pada siklus II meningkat menjadi 

90,48% 

 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dimulai dari proses 

pembelajaran di kelas didominasi oleh guru, guru hanya menggunakan 

metode ceramah dan pemberian tugas saja. Oleh karena itu metode 

pembelajaran tersebut menyebabkan siswa menjadi kurang termotivasi 

untuk belajar IPA dan merasa bosan apabila belajar IPA, sehingga siswa 

menganggap pelajaran IPA merupakan pelajaran yang sulit dimengerti, 

untuk itu guru perlu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

RTE. Sehingga siswa menjadi tertarik, tidak merasa bosan dengan 

pelajaran IPA, dan apabila siswa malu bertanya kepada guru, siswa bisa 

bertanya kepada teman kelompoknya. 

Pada penelitian ini diimplementasikan pembelajaran kooperatif tipe 

RTE, Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe RTE pada 

pembelajaran IPA siswa dapat berperan aktif dan mengeluarkan segenap 

kemampuan yang dimiliki siswa untuk menemukan dan membentuk 

pengetahuannya. Sehingga, pemahaman dan penguasaannya terhadap 

suatu konsep diterima dengan baik. Dengan demikian pembelajaran tidak 

hanya didominasi oleh guru lagi, melainkan siswa yang menjadi lebih 

aktif, pada akhirnya berpengaruh pula terhadap hasil belajar siswa yang 

semakin baik dan aktifitas siswa juga menjadi lebih aktif dari sebelumnya. 

Berdasarkan uraian kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka 

peneliti dapat membuat hipotesis tindakan sebagai berikut: Jika model 

pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange diterapkan dengan 

tepat, maka dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 34 

Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016. 
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C. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 34 Cakranegara pada kelas IV. 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran 

2015/2016. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Penyusunan proposal ini dimulai pada bulan Januari 2016 sampai 

Maret 2016 

b) Siklus I dilaksanakan pada tanggal 19 dan 23 April 2016 

c) Siklus II dilaksanakan pada tanggal 26 dan 30 April 2016 

d) Penyusunan skripsi dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2016 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah siswa kelas IV 

SDN 34 Cakranegara yang berjumlah 25 orang. Observer dalam penelitian 

ini adalah guru kelas IV SDN 34 Cakranegara yaitu Ni Made Laba Sucatri. 

Faktor yang diteliti adalah faktor guru dan faktor siswa. 

Kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe 

rotating trio exchange dan faktor siswa yng diteliti adalah hasil belajar dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe rotating trio exchange. 

Variabel penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu variabel harapan dan 

variabel tindakan. Definisi operasional variabel harapan yaitu hasil belajar 

yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange berupa pembentukan 

pengetahuan, pemahaman dan tingkah laku siswa melalui proses 

pembelajaran yang memiliki tujuan. Definisi operasional variabel tindakan 

yaitu model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange adalah 

kegiatan pembelajaran dengan teknik pembentukan tiga anggota kelompok 

(trio), dimana anggota-anggota kelompok siswa tidak tetap. Kemudian 

siswa diberi pertanyaan yang sama untuk didiskusikan, setelah pertanyaan 

selesai didiskusikan, anggota kelompok dirotasikan dan diberikan 

pertanyaan yang tingkatannya lebih sulit dan begitu seterusnya. 

Rancangan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam dua 

siklus setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan  pada kelas IV semester 

II SDN 34 Cakranegara Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini dilakukan 

dalam dua siklus yang melibatkan empat proses, yaitu: 1) Perencanaan 2) 

Pelaksanaan yaitu tindakan untuk mengimplementasi rencana 3) Observasi 

dan  evaluasi 4) Refleksi kritis terhadap hasil proses 1 sampai dengan 3 di 

atas dan mengambil keputusan atas tindakan di siklus penelitian 

berikutnya. 

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut 

1. Jenis Data 

Data adalah hasil pengukuran yang bisa memberikan gambaran 

suatu keadaan melalui pengumpulan keterangan atau fakta yang 
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menjelaskan mengenai suatu persoalan atau fakta dunia nyata yang 

mewakili suatu objek berupa nilai yang direkam dalam bentuk angka, 

huruf, teks atau gambar 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari lembar 

observasi yang memberikan gambaran tentang aktivitas belajar siswa 

dan aktivitas mengajar guru, sedangkan data kuantitatif diperoleh dari 

hasil tes evaluasi terhadap siswa, yang nantinya akan dapat 

menggambarkan hasil belajar siswa.  

 

2. Cara Pengumpulan Data 

a. Metode wawancara 

Wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan observer 

untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peneliti ketika melakukan 

proses pembelajaran 

b. Metode observasi 

Observasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mengamati dan mengetahui kinerja guru dan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif tipe rotating 

trio exchange. 

c. Metode tes  

Tes adalah alat pengukuran berupa pertanyaan, perintah dan 

petunjuk yang harus direspon oleh peserta didik untuk mengukur 

tingkat pemahaman dan penguasaannya terhadap cakupan materi 

yang dipersyaratkan dan sesuai dengan tujuan pengajaran. 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan ini adalah  

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian 

yaitu lembar observasi aktivitas guru dan lembar observasi aktivitas 

siswa yang di dalamnya terdapat beberapa indikator yang dijabarkan 

menjadi sub indikator untuk diberikan nilai. 

2. Tes  Hasil Belajar 

Tes ini diberikan untuk memperoleh data tentang hasil 

akademik tiap siklus. Jenis tes yang digunakan adalah tes dalam bentuk 

pilihan ganda yang akan dikerjakan secara  individu. Tes ini terdiri dari 

10 soal dijawab secara individu.   

Teknik Analisis Data 

1. Data Hasil belajar 

Analisis data untuk mengetahui prestasi hasil evaluasi siswa adalah 

sebagai berikut: 
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a. Ketuntasan Individu 

Setiap siswa dalam proses belajar mengajar dikatakan tuntas 

secara individu apabila mampu memperoleh nilai ≥ 72 sebagai standar 

ketuntasan belajar minimal. Nilai akhir individual per siswa 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

 

         Nilai = 
Skor  Perolehan

Skor  Maksimal
 𝑥 100 

(Purwato, 2011) 

b. Menghitung Nilai Rata-rata 

X =  
∑𝑋

𝑁
 

Keterangan : 
X    : Nilai rata-rata 

∑𝑋               : Jumlah seluruh skor 

N                 : Subjek 

(Sudjana, 2012) 

 

 

 

c. Ketuntasan Klasikal 

KB = 
𝑇𝑖

𝑇
𝑥 100% 

KB = Ketuntasan belajar 

Ti  = Banyaknya siswa yang memperoleh nilai ≥ 72 

T  = Banyaknya siswa 

(Trianto, 2008) 

 

Ketuntasan klasikal adalah ketuntasan keseluruhan dalam 

setiap mata pelajaran yang telah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. 

Di SDN 34 Cakranegara ketuntasan klasikal yang ditentukan adalah 

85%. Artinya siswa yang dikatakan tuntas secara klasikal apabila 

jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas KKM tersebut mencapai 

85% berdasarkan perhitungan sesuai dengan rumus penentuan 

ketuntasan belajar secara klasikal. 

 

2. Data Aktivitas Siswa 

Penilaian aktivitas siswa sebagai data pendukung terhadap hasil 

belajar siswa yang diperoleh dari hasil observasi langsung. Penilaian 

ini dilakukan ketika sedang belajar, di observasi secara langsung oleh 

observer. Adapun teknik penilaian untuk aktivitas belajar siswa terdiri 

dari 6 indikator, setiap indikator terdiri dari 3 deskriptor dan 

mempunyai skala 4. Penskoran dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Menentukan skor yang diperoleh siswa dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

1) Skor 4 diberikan jika  ≥ 75% siswa memenuhi deskriptor yang 

telah ditetapkan 
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2) Skor 3 diberikan jika ≤ 50% - 74% siswa memenuhi deskriptor 

yang telah ditetapkan 

3) Skor 2 diberikan jika ≤ 25% - 49% siswa memenuhi deskriptor 

yang telah ditetapkan 

4) Skor 1 diberikan jika ≤ 25% siswa memenuhi deskriptor yang 

telah ditetapkan 

b. Menentukan skor aktivitas maksimal yang ideal 

1) Banyaknya indikator = 6 

2) Skor maksimal setiap indikator = 4 

3) Skor minimal setiap indikator = 1 

Jadi, skor maksimal ideal semua indikator adalah 6 x 4 = 24 

Dan skor minimal semua indikator adalah 6 x 1 = 6 

c. Menentukan Mi (Mean Ideal) dan SDi (Simpangan Deviasi Ideal) 

dengan rumus sebagai berikut: 

Mi   = 
1

2
 x (Skor Maksimal + Skor Minimal) 

       = 
1

2
  x (24 + 6) 

       = 
1

2
 x 30 = 15 

 

SDi = 
1

3
 x Mi 

       = 
1

3
  x 15= 5 

Keterangan sebagai berikut: 

Mi  : Mean Ideal 

SDi : Standar Deviasi Ideal 

d. Menentukan kriteria aktivitas siswa 

Berdasarkan skor standar maka kriteria untuk menentukan 

aktivitas siswa dijabarkan pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Kriteria Aktivitas Siswa 

Interval Nilai Kategori 

Mi + 2 SDi ≤ A A ≥ 25 Sangat aktif 

Mi + 1 SDi ≤ A < Mi + 2 SDi < A 20 ≤ A < 25 Aktif  

Mi – 1 SDi ≤  A < Mi + 1 SDi < A 10 ≤  A < 20 Cukup aktif 

Mi – 2 SDi ≤ A < Mi – 1 SDi < A 5  ≤ A < 10 Kurang aktif 

A < Mi – 2Sdi A < 5 Sangat kurang aktif 

(Nurkancana,dkk., 1990) 

 

3. Data Aktivitas Guru 

Pengolahan data untuk aktivitas guru dalam pembelajaran sama 

dengan cara pengolahan aktivitas siswa yaitu menggunakan MI (Mean 

Ideal) dan SDi (Standar Deviasi Ideal) 

Menentukan skor aktivitas guru untuk masing-masing 

deskriptor yaitu: 
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a. Menentukan skor yang diperoleh guru 

1) Skor 4 diberikan jika 3 deskriptor yang diamati terlaksana 

2) Skor 3 diberikan jika 2 deskriptor yang diamati terlaksana 

3) Skor 2 diberikan jika 1 deskriptor yang diamati terlaksana 

4) Skor 1 diberikan jika 0 deskriptor yang diamati terlaksana 

b. Menentukan skor maksimal ideal 

1) Banyaknya indikator = 6 

2) Skor maksimal setiap indikator = 4 

3) Skor minimal setiap indikator = 1 

Jadi, skor maksimal ideal semua indikator adalah 6 x 4 = 24 

Dan skor minimal semua indikator adalah 6 x 1 = 6 

c. Menentukan Mi dan SDi 

Mi   = 
1

2
 x (Skor Maksimal + Skor Minimal) 

       = 
1

2
  x (24 + 6) 

       = 
1

2
 x 30 = 15 

SDi = 
1

3
 x Mi 

       = 
1

3
  x 15= 5 

Keterangan sebagai berikut: 

Mi  : Mean Ideal 

SDi : Standar Deviasi Ideal 

 

 

 

d. Menentukan kriteria aktivitas guru 

Pedoman konversi atau kriteria penilaian aktivitas guru 

sama dengan kriteria penliaian aktivitas siswa. Hal itu dapat dilihat 

dari tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Kriteria Aktivitas Guru 

Interval Nilai Kategori 

Mi + 2 SDi ≤ A A ≥ 25 Sangat baik 

Mi + 1 SDi ≤ A < Mi + 2 SDi < A 20 ≤ A < 25 Baik 

Mi – 1 SDi ≤  A < Mi + 1 SDi < A 10 ≤  A < 20 Cukup baik 

Mi – 2 SDi ≤ A < Mi – 1 SDi < A 5  ≤ A < 10 Kurang baik 

A < Mi – 2Sdi A < 5 Sangat kurang baik 

(Nurkancana,dkk.,1990) 
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D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut. 

1. Siklus I 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 16,5 dengan kategori 

cukup baik 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 16,12 dengan kategori 

cukup aktif 

c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi 

yaitu sebesar 56% dengan nilai rata-rata 75. Hasil tersebut kurang 

dari ketuntasan klasikal 85% 

d) Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka penelitian ini 

dilanjutkan ke siklus II 

2. Siklus II 

a) Jumlah rata-rata skor aktivitas guru sebesar 21 dengan kategori 

baik 

b) Jumlah rata-rata skor aktivitas siswa sebesar 20,09 dengan kategori 

aktif 

c) Ketuntasan belajar klasikal siswa yang diperoleh dari hasil evaluasi 

yaitu sebesar 88 dengan nilai rata-rata 85. 

d) Hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar dari 

sklus I ke siklus II serta telah memenuhi criteria yang 

ditetapkan.oleh karena itu penelitian ini dihentikan pada silus II. 

 

Data Perbandingan Aktivitas Siswa, Aktivitas Guru, dan Hasil 

Belajar Siswa dari Siklus I dan Siklus II dengan Menerapkan 

Metode Rotating Trio Exchange pada Mata Pelajaran IPA kelas IV 

SDN 34 Cakranegara. 

 

No Siklus Pertemuan Skor 

Aktivitas 

Siswa 

Skor 

Aktivitas 

Guru 

Hasil Belajar 

Nilai 

Rata-

rata 

Ketuntasan 

Klasikal 

Ket 

1.  I Pertemuan 1 14,91 15 71,2 48% Belum 

Tercapai Pertemuan 2 17,34 18 78,8 64% 

Rata-rata Skor Total 16,12 

(Cukup 

Aktif) 

16,5 

(Cukup 

Baik) 

75 56% 

2.  II Pertemuan 1 19,2 20 83,6 84% Tercapai 

Pertemuan 2 20,98 22 86,4 92% 

Rata-rata Skor Total 20,09 

(Aktif) 

21 (Baik) 85 88% 

 

 

 

 

 



13 
 

Pembahasan dari tabel di atas: 

1) Hasil Belajar 

Begitu juga dengan hasil belajar siswa mengalami peningkatan. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata siswa pada siklus I dan siklus 

II. Pada siklus I, nilai rata-rata siswa dari pertemuan 1 dan pertemuan 

2 adalah 75 dengan ketuntasan klasikal 56%. Sedangkan pada siklus 

II, nilai rata-rata siswa pertemuan 1 dan 2 adalah 85 dengan 

ketuntasan klasikal 88%. Ini membuktikan bahwa hasil belajar siswa 

dan ketuntasan klasikalnya pada siklus I belum tercapai, sedangkan 

pada siklus II, hasil belajar siswa dan ketuntasan klasikalnya sudah 

tercapai. 

2) Aktivitas Siswa 

Dari table di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata skor aktivitas 

siswa pada siklus I mengalami peningkatan. Skor aktivitas siswa pada 

pertemuan 1 adalah 15 dan pada pertemuan 2 skor aktivitas siswa 

adalah 17,34. Maka, diperoleh diperoleh rata-rata skor total 

pertemuan 1 dan 2 yaitu 16,2 dengan kategori cukup aktif (10 ≤ A < 

20 : Cukup Aktif). 

Sedangkan pada siklus II pertemuan1 skor aktivitas siswa adalah 

19,2 dan pada pertemuan 2 memperoleh skor 20,98. Maka rata-rata 

skor totalnya yaitu 20,09 dengan kategori aktif (20 ≤ A < 25 : Aktif). 

Berdasarkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dari siklus I ke 

siklus II, terjadi peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

observasi aktivitas siswa pada siklus I, rata-rata skor totalnya adalah 

17,34 dengan kategori cukup aktif sedangkan pada siklus II 

meningkat menjadi 20,09 dengan kategori aktif. 

3) Aktivitas Guru 

Pada table di atas, menunjukkan bahwa pada siklus I pertemuan 1 

skor yang diperoleh peneliti adalah 15 dan pada pertemuan 2 

memperoleh skor 18, peneliti memperoleh rata-rata skor total pada 

siklus I adalah 16,5 dengan kategori cukup baik (10 ≤ A < 20 : cukup 

baik). 

Pada siklus II pertemuan 1 skor terhadap aktivitas guru adalah 20 

dan pada pertemuan 2 skor terhadap aktivitas guru pada pertemuan 

adalah 22. Sehingga rata-rata skor total  yang diperoleh peneliti pada 

siklus II adalah 21 dengan kategori baik (20 ≤ A < 25 : baik). 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan 

rata-rata skor total dari siklus I ke siklus II yakni dari 16,5 dengan 

kategori cukup baik  menjadi 21 dengan kategori baik. 

 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Penerapan model kooperatif tipe rotating trio exchange dapat 

meningkatkan aktivitas belajar IPA kelas IV SDN 34 Cakranegara tahun 

ajaran 2015/2016. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas siswa yang  

terjadi dalam penelitian yang dinilai oleh observer. Pada siklus I aktivitas 

siswa memperoleh rata-rata 16,12 dan terjadi peningkatan pada siklus II 

memperoleh rata-rata skor 20,09. 

2. Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe rotating trio exchange 

dapat meningkatan hasil belajar IPA siswa kelas IV SDN 34 Cakranegara 

tahun ajaran 2015/2016. Pada siklus I rata-rata skor hasil belajar siswa 

sebesar 75 dengan persentase ketuntasan klasikal 48% dan terjadi 

peningkatan pada siklus II, rata-rata skor hasil belajar siswa sebesar 85 

dengan persentase ketuntasan belajar klasikal 88%.  

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti adalah: 

 

1. Bagi siswa: 

a) Untuk dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal maka 

hendaknya siswa harus lebih aktif dan termotivasi dalam kegiatan 

pembelajaran melalui model kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. 

b) Untuk menjadi siswa yang aktif, siswa harus berani mengemukakan 

pendapat dalam diskusi kelompok sehingga proses pembelajaran 

menjadi lebih komunikatif. 

2. Bagi guru: 

a) Diharapkan guru dapat menerapkan model pembelajaran kooperatif 

tipe Rotating Trio Exchange lebih optimal lagi agar dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa yang belum mencapai KKM. 

b) Guru hendaknya dapat menerapkan dan mengembangkan model 

pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange bukan hanya 

pada mata pelajaran IPA tetapi juga bisa diterapkan pada mata 

pelajaran yang lain. 

 

3. Bagi Sekolah: 

Untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, hendaknya 

sekolah harus mampu memberikan bimbingan kepada guru yang 

mengajar di sekolah tersebut tentang metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan guna memperbaiki serta meningkatkan 

kualitas belajar mengajar di sekolah. 
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