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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah  usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No.  20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1). Pendidikan bukanlah proses memaksakan 

kehendak guru kepada peserta didik, melainkan upaya menciptakan kondisi yang 

kondusif bagi perkembangan anak, yaitu kondisi yang memberi kemudahan 

kepada anak untuk mengembangkan dirinya secara optimal.  

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah telah berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), baik melalui 

peningkatan kualitas guru melalui penataran–penataran,  maupun peningkatan 

hasil belajar memiliki hubungan kesebandingan dengan peningkatan mutu 

pendidikan, yaitu apabila dikehendaki peningkatan mutu pendidikan maka hasil 

belajar yang dicapai harus ditingkatkan, dan untuk meningkatkan hasil  belajar 

dibutuhkan model pembelajaran  yang lebih inovatif dan kreatif  dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini menempatkan hasil belajar pada posisi 

yang penting di dalam proses pembelajaran, akan tetapi realita di sekolah atau 

lebih tepatnya di SDN 1 Bendosari menunjukan bahwa banyak siswa yang tidak 

memiliki kemauan belajar yang tinggi pada mata pelajaran IPA. Banyak siswa 

bermalas-malasan di dalam kelas, bahkan terkadang terlihat seperti belajar dalam 

keterpaksaan, hal ini menyebabkan mereka tidak mampu memahami dengan baik 

pelajaran yang disampaikan oleh guru mereka. Gejala-gejala  seperti ini 

menunjukan bahwa siswa masih memilki keinginan belajar yang rendah dibawah 

KKM, dan pengaruhnya secara langsung adalah menurunnya hasil belajar mereka.  

Hasil wawancara dan observasi dengan guru kelas 4 diperoleh bahwa 

dalam pembelajaran banyak permasalahan yang dihadapi guru didalam mata 
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pelajaran IPA. Salah satunya adalah rendahnya hasil belajar siswa yaitu dengan 

nilai rata-rata dibawah KKM  ≥70.  Siswa yang tuntas sebanyak 45,45% atau 10 

siswa dari 22 siswa, dan yang tidak tuntas 54,55% atau 12 siswa dari 22 siswa. 

Dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1 

Deskripsi Frekwensi Hasil Belajar IPA Pra Siklus 

Siswa Kelas 4 SD Negeri 1 Bendosari 

Semester 2/2012-2013 

 

No. Nilai Prasiklus Keterangan 

Jumlah Siswa Persentase  

1. 40 3 13,64% Tidak tuntas 

2. 55 5 22,73% Tidak tuntas 

3. 60 4 18,18% Tidak tuntas 

4. 70 2 9,09% Tuntas 

5. 75 3 13,64% Tuntas 

6. 80 4 18,18% Tuntas 

7. 95 1 4,54% Tuntas  

Jumlah 1415 22 100 %  

Rata-rata 64,31 

Nilai tertinggi 95 

Nilai terendah 40 

 

Jika disajikan berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dapat 

disajikan seperti pada tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2 

Ketuntasan Hasil Belajar IPA Pra Siklus 

 

Kriteria Ketuntasan              Banyak Siswa      Persentase 

Tuntas ≥70 10 45,45% 

Tidak Tuntas <70 12 54,55% 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 22 siswa (54,55%) dari  

keseluruhan jumlah siswa tidak tuntas atau berada di bawah KKM (KKM≥70). 
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Sedangkan siswa yang tuntas hanya 10 orang (45,45%) dari  keseluruhan jumlah 

siswa. Rendahnya hasil belajar siswa di SD Negeri 1 Bendosari menurut guru juga 

disebabkan oleh banyak siswa yang hanya diam, duduk, dan mendengarkan saja  

ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Kesenjangan hasil belajar  belajar siswa, salah satunya disebabkan karena 

tidak adanya strategi atau model dan metode pembelajaran yang efektif selama 

proses belajar mengajar serta tidak terciptanya suasana terbuka antara guru dan 

siswa. Sebagian besar model pembelajaran yang digunakan guru adalah model 

pembelajaran konvensional. Dalam model pembelajaran konvensional, 

pembelajaran disampaikan dengan menggunakan sistem ceramah, sehingga 

mendorong siswa yang cenderung diam mendengarkan dan mencatat hal-hal yang 

penting dari pelajaran. Hal ini mengakibatkan sikap anak yang pasif terhadap 

pelajaran yang disampaikan. Jelas sekali hal ini akan sangat mempengaruhi hasil  

belajar siswa, khususnya pelajaran IPA.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan salah 

satu model pembelajaran kooperatife tipe Rotating Trio Exchange untuk 

mengungkapkan apakah dengan tipe Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan  

hasil belajar IPA. Penulis memilih model pembelajaran ini karena sangat 

membantu dalam menghidupkan materi yang tidak menarik. 

Dari latar belakang tersebut di atas dan berdasarkan kajian yang relevan  

bahwa model pembelajaran Rotating Trio Exchange yang telah dilakukan 

Noviyati Indri berdampak baik pada pembelajaran, maka penulis dalam penelitian 

ini mengambil judul ”Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe RTE 

(Rotating Trio Exchange) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Pada Siswa 

Kelas 4 SD Negeri 1 Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali  Tahun 

pelajaran 2012/2013”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka teridentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 
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a. Rendahnya hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam  

disebabkan metode yang diterapkan oleh guru masih monoton dan 

konvensional 

b. Guru masih mendominasi pembelajaran, dimana siswa hanya menjadi obyek 

yang hanya duduk, mencatat, dan mendengarkan. 

Dampak yang akan terjadi jika permasalah tersebut tidak diberikan tindak lanjut 

adalah sebagai berikut: 

a. Siswa tidak akan tertarik dan akan mengalami kebosanan dengan pembelajaran 

yang akan disampaikan oleh guru, selain itu tidak akan terciptanya suasana 

kelas yang kondusif, sehingga siswa kurang menguasai dan merasa kesulitan 

mengikuti proses pembelajaran. 

b. Siswa tidak akan tertarik dan banyak siswa akan mengalami kebosanan dengan 

pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. 

Tindakan yang  sebaiknya harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan   

tersebut:  

a. Guru sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai 

dengan karakteristik siswa, salah satunya dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe RTE  (Rotating Trio Exchange) 

b. Guru harus melibatkan siswa dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif agar pembelajaran tidak 

cenderung konvensional dan agar tercipta suasana yang kondusif, misalnya 

dalam kegiatan diskusi  membentuk kelompok trio, dengan menerapkan model 

pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange). 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  

a. Apakah model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange) 

dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 SD Negeri 1 Bendosari 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali semester genap tahun pelajaran 

2012/2013? 
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b. Bagaimanakah  model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio 

Excange) dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 SD Negri 1 Bendosari 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali semester genap tahun pelajaran 

2012/2013? 

 1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan  hasil belajar  siswa dalam mengikuti pelajaran IPA 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange) 

pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten 

Boyolali semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

b. Untuk mendiskripsikan langkah-langkah pembelajaran  yang terbukti dapat 

meningkatkan  hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Bendosari Kecamatan 

Sawit Kabupaten Boyolali semester genap tahun pelajaran 2012/2013. 

1.5.  Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, adapun manfaat teoritis serta 

manfaat praktis, khususnya dibidang pendidikan: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk mendukung dan 

mengokohkan teori model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange 

dalam kaitanya dengan peningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Memberikan motivasi, serta perhatian dan rasa ingin tahu dalam diri siswa pada 

pembelajaran IPA serta dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

b. Bagi guru 

Dapat meningkatkan kreativitas guru dalam kegiatan pembelajaran, guru bisa 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange). 

Dalam pembelajaran IPA 

c. Bagi peneliti 

Peneliti ingin  memberikan salah satu cara untuk meningkatkan hasil belajar IPA,  

melalui model Kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange). 


