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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Kajian Teori   

2.1.1. Pembelajaran IPA 

2.1.1.1 Pengertian pembelajaran IPA 

Menurut Gagne, Briggs, dan Wagner dalam  Udin S. Winataputra (2007: 

1.19) pengertian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. 

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkingan belajar. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:157) pembelajaran adalah proses 

yang diselenggarakan oleh guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar 

bagaimana belajar memperoleh dan memproses pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap. Melalui uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah 

suatu proses atau kegiatan guru dalam mengajar suatu pelajaran kepada para 

siswa, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan 

pelayanan terhadap kebutuhan siswa agar terjadi interaksi optimal antara guru  

dengan  siswa  serta  antara  siswa materi yang dipelajarinya tersebut. 

Sedangkan pengertian IPA sendiri Menurut Kardi dan Nur (dalam 

Trianto,2010:136) “IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di 

permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat 

diamati indera maupun yang tidak dapat diamati. Oleh karena itu, dalam 

menjelaskan hakikat fisika, pengertian IPA dipahami terlebih dahulu. IPA atau 

ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makluk hidup maupun benda 

mati yang diamati”. 

Adapun Wahyana (dalam Trianto:136) mengatakan bahwa “IPA adalah 

suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan penggunaanya tidak 

hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah 

dan sikap ilmiah”. 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa IPA adalah suatu 

kumpulan teori yang sistematis, penerapanya secara umum terbatas pada gejala-

gejala alam, lahir dan perkembangan melalui metode ilmiah seperti observasi dan 

eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, 

dan sebagainya. 

2.1.1.2 Tujuan IPA 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 dalam Mulyasa (2010:111), 

menyebutkan mata pelajaran IPA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan: 

1. Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan dan keteraturan alam ciptaan-Nya. 

2. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang 

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi dan 

masyarakat. 

4. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan. 

5. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga dan 

melestarikan lingkungan alam. 

6. Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya 

sebagai salah satu ciptaan Tuhan. 

7. Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai dasar 

untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

Dari tujuan tersebut bahwa mata pelajaran IPA tidak pada bidang mata 

pelajaran dan keilmuan saja, tetapi lebih menekankan pada nilai, dimana dengan 

memperhatikan keteratuaran dialam tetapi meningkatkan keyakinan adanya 

kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian hakikat IPA adalah ilmu 

pengetahuan alam yang mempelajari gejala-gejala melalui serangkaian proses 

yang dikenal dengan proses ilmiah yang dibangun atas dasar sikap ilmiah dan 

hasilnya terwujud sebagi produk ilmiah yang tersusun atas tiga komponen 

terpenting berupa konsep, prinsip, dan teori yang berlaku secara universal. 
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2.1.1.1 Ruang Lingkup IPA 

Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006, menyebutkan bahwa ruang lingkup bahan kajian IPA 

untuk SD/MI meliputi aspek-aspek berikut: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupan, yaitu manusia, hewan, tumbuhan dan 

interaksinya dengan lingkungan,  serta kesehatan. 

2. Benda/materi, sifat-sifat dan kegunaannya meliputi: cair, padat dan gas. 

3. Energi dan perubahannya meliputi: gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya 

dan pesawat sederhana. 

4. Bumi dan alam semesta meliputi: tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda 

langit lainnya. 

2.1.2. Model pembelajaran Kooperatif Tipe RTE (Rotating Trio Exchange) 

2.1.2.1  Pembelajaran Kooperatif 

a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Slavin (2005: 4), pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagai 

macam metode pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok 

kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi 

pelajaran. Dalam kelas kooperatif, para siswa diharapkan dapat saling membantu, 

saling mendiskusikan dan berargumentasi untuk mengasah pengetahuan yang 

mereka kuasai saat itu dan mentutup kesenjangan dalam pemahaman masing-

masing. Senada dengan Slavin, menurut  Hamdani (2011: 30) Cooperative 

learning merupakan kegiatan belajar siswa yang dilakukan dengan cara 

berkelompok. Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar 

yang di lakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Sedangkan menurut  Suprijono (2009: 54), pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk bentuk-

bentuk yang lebih dibimbing guru atau diarahkan oleh guru, dimana guru 

menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan 

informasi yang direncanakan untuk membantu peserta didik menyelesaikan 

masalah atau tugas-tugas. 
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Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan 

pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Dalam pembelajaran 

kooperatif kegiatan pembelajaran diarahkan oleh guru, adanya kerjasama diantara 

siswa, dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan 

prinsip dasar pokok pembelajran kooperatif dengan benar akan memungkinkan 

guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Selama proses pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat 

saling belajar dengan sesama siswa lainnya. Pembelajaran dengan teman sebaya 

lebih efektif daripada pembelajaran oleh guru. 

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah bentuk kegiatan pembelajaran dimana siswa dibagi menjadi 

kelompok-kelompok kecil untuk saling bekerja sama dan saling membantu satu 

sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran. Siswa dibentuk berkelompok 

siswa dapat bekerja sama dan belajar dengan siswa lainnya dan keberhasilan 

dalam kelompok mereka ditentukan oleh semua anggota kelompok. 

pembelajaran kooperatif merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran 

yang di lakukan oleh siswa dalam kelompok, untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah di tetapkan. Terdapat empat hal penting dalam  pembelajaran 

kooperatif, yakni: (a) adanya peserta didik dalam kelompok, (b) adanya aturan 

main (role) dalam kelompok, (c) adanya upaya belajar dalam kelompok, (d) 

adanya kompetensi yang harus dicapai oleh kelompok. Dengan Pembelajarn 

kooperatif , diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. 

b. Ciri-ciri Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Hamdani (2011: 31), beberapa ciri pembelajaran kooperatif - ciri 

pembelajaran kooperatif dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Setiap anggota memiliki peran 

2) Terjadi hubungan interaksi lansung di antara siswa 

3) Setiap angota kelompok bertanggungjawab atas cara belajarnya dan juga 

teman-teman sekelompoknya. 
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4) Guru membantu mengembangkan keterampilan-keterampilan interpersonal 

kelompok. 

5) Guru hanya berinteraksi dengan kelompok saat diperlukan. 

c. Prinsip- Prinsip Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan David Johnson (dalam Suprijono, 2012 : 58) ada lima 

unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu sebagai 

berikut. 

1) Positive interdependence (ketergantungan positif), yaitu dalam pembelajaran 

kooperatif, keberhasilan dan penyelesaian tugas tergantung pada usaha yang 

dilakukan oleh kelompok tersebut. 

2) Personal responsibility (tanggung jawab perseorangan) yaitu keberhasilan 

kelompok sangat tergantung dari masing-masing anggota kelompoknya.  

3) Face to face promotive interaction (interaksi tatap muka), yaitu memberikan 

kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka 

melakukan interaksi, diskusi untuk saling memberi, menerima informasi dari 

anggota kelompok lain dan saling memotivasi untuk memperoleh keberhasilan 

bersama. 

4) Interpersonal skill (keterampilan sosial) yaitu melatih siswa untuk dapat 

berpartisipasi aktif dan berkomunikasi dalam kegiatan pembelajaran. 

Group processing (pemrosesan kelompok) yaitu melalui kelompok dapat 

diidentifikasi dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari 

anggota kelompok. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan 

efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif 

untuk mencapai tujuan kelompok 

2.1.2.2 Pengertian Pembelajaran Kooperatif tipe RTE (Rotating Trio 

Exchange) 

Menurut isjoni (2010:51) pembelajaran RTE Merupakan salah satu 

pembelajaran kooperatif, dalam pembelajaran kooperatif terdapat beberapa variasi  

antara lain 1) Student Team Achievement (STAD), 2) Jigsaw, 3) Group 

Investigation (GI), 4) Rotating Trio Exchange, dan 5) Group Resume. 
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Pada pembelajaran Rotating Trio Exchange ini, kelas dibagi dalam 

beberapa kelompok yang terdiri dari 3 orang, kelas ditata sehingga setiap 

kelompok dapat melihat kelompok lainnya di kiri dan di kanannya, pada setiap 

trio tersebut guru memberikan pertanyaan yang sama untuk didiskusikan. Setelah 

selesai berilah nomor untuk setiap anggota trio tersebut. Contohnya nomor 0, 1, 

dan 2. Kemudian perintahkan nomor 1 berpindah searah jarum jam dan nomor 2 

memutar 2 trio searah jarum jam . Sedangkan nomor  0 tetap di tempat. Ini akan 

mengakibatkan timbulnya trio baru. Berikan kepada setiap trio baru tersebut 

pertanyaan-pertanyaan baru untuk didiskusikan, tambahkanlah sedikit tingkat 

kesulitan. Rotasikan kembali siswa sesuai pertanyaan yang telah disiapkan. 

Sementara menurut Mel Silberman (2010: 96) bahwa salah satu cara untuk 

membuat siswa aktif dari awal adalah dengan menggunakan model pembelajaran 

tipe Rotating Trio Exchange. Model  ini adalah sebuah cara bagi siswa untuk 

berdiskusi tentang berbagai masalah dengan teman sekelasnya. Dengan cara 

membagi kelompok 3 orang (trio) dan melakukan perputaran, setiap putaran guru 

memberi soal dan tingkat kesulitan soal berbeda-beda bagi tiap-tiap putaran 

kelompok tersebut, dengan harapan siswa dapat memahami pelajaran yang sudah 

di ajarkan dengan mudah. 

2.1.2.3 Tahap pelaksanaan tipe Rotating Trio Exchange 

Adapun langkah–langkah menurut Mel Silberman (2009: 85-86) yang 

dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung setelah guru menjelaskan sedikit 

materi adalah :  

1)   Guru membuat pertanyaan yang membantu peserta didik memulai diskusi. 

2) Guru membagi peserta didik menjadi kelompok dengan masing-masing 

beranggota 3 siswa. 

3) Guru memberi masing-masing trio sebuah pertanyaan pembuka untuk 

didiskusikan. 

4)  Setelah waktu diskusi selesai, guru meminta trio untuk menentukan nomor 0, 

1, 2  bagi masing-masing anggota. Arahkan nomor 1 memutar 1 trio, nomor 2 

memutar 2 trio searah jarum jam. Nomor 0 tetap di tempat sehingga terbentuk 

trio-trio baru. 



12 

 

 

 

5)  Guru memulai pertukaran baru dengan sebuah pertanyaan baru.  

6) Guru dapat memutar trio berkali-kali sebanyak pertanyaan yang ada dalam 

waktu yang tersedia. 

2.1.2.4 Kelebihan dan kekurangan  Rotating Trio Exchange 

Tidak ada strategi atau model pembelajar yang sempurna yang dapat 

dilakukan dalam proses belajar. Suatu strategi belajar pasti mempunyai kelebihan 

maupun kekurangan. Kelebihan dari strategi kooperatif dapat tercapai apabila ada 

penanggung jawab individual dari setiap anggota kelompok, artinya keberhasilan 

kelompok ditentukan oleh hasil belajar individual setiap anggota kelompok. 

Selain itu diperlukan adanya pengakuan kepada kelompok yang kinerjanya baik 

sehingga anggota kelompok tersebut dapat melihat bahwa kerja sama untuk saling 

membantu teman dalam suatu kelompok sangat penting. Kelemahan yang ada 

diharapkan dapat diminalisir dengan peran guru yang senantiasa meningkatkan 

motivasi siswa yang lemah agar dapat berperan aktif, meningkatkan tanggung 

jawab siswa untuk belajar bersama, dan membantu siswa yang mengalami 

kesulitan. 

Kelebihan-kelebihan tipe Rotating Trio Exchange, antara lain: 

a) Mendorong siswa aktif berpikir. 

b) Memberi kesempatan kepada siswa untuk menayakan hal-hal yang kurang 

jelas sehingga guru dapat menjelaskan kembali. 

c) Perbedaan pendapat antara siswa dapat dikompromikan atau diarahkan pada 

suatu diskusi. 

d) Pertanyaan dapat menarik  perhatian siswa, sekalipun ketika itu siswa 

sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan hilang kantuknya. 

e) Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan 

mengemukakan pendapat. 

Kelemahan-kelemahan model Rotating Trio Exchange, antara lain: 

a) Siswa merasa takut, apalagi bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk 

berani, dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. 

b) Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berfikir dan 

mudah dipahami siswa. 



13 

 

 

 

c) Waktu sering banyak terbuang apabila siswa tidak dapat menjawab 

pertanyaan sampai dua atau tiga orang. 

d) Dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan kepada tiap siswa. 

2.1.3. Hasil Belajar dalam Pembelajaran IPA 

2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Menurut Dimiyati dan mudjiono (2009:156) belajar adalah proses 

melibatkan manusia secara orang perorangan sebagai satu kesatuan organisme 

sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. 

Belajar menurut Slameto (2010:2) adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagian hasil pengamatannya sendiri dalam intreraksi dengan 

lingkungannya.Berdasarkan pengertian secara psikologis Slameto (2010:2) belajar 

merupakan suatu proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya.Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah 

laku. 

Menurut Robert Gagne dalam Udin S. Winataputra (2007:3.30) 

mendefinisikan pengertian belajar secara formal bahwa belajar adalah seperangkat 

proses kognitif yang mengubah sifat stimulus dari lingkungan menjadi beberapa 

tahap pengolahan informasi yang diperlukan untuk memperoleh kapasitas yang 

baru.  

Menurut Witherington (Hanafiah,2010:7) menyatakan bahwa belajar 

adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola 

baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan   

kecakapan. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah 

usaha atau aktivitas yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang melalui 

interaksi individu dengan lingkungan baik lingkungan manusia maupun non 

manusia yang memberi dampak positif dan permanen. 
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2.1.3.2 Karakteristik dan Ciri-ciri Belajar 

Ada beberapa ciri-ciri belajar seperti dikutip oleh Darsono dalam Hamdani 

(2010: 22) adalah sebagai berikut : 

a. Belajar dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan. Tujuan ini digunakan 

sebagai arah kegiatan, sekaligus tolok ukur keberhasilan belajar 

b. Belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang 

lain. Jadi, belajar bersifat individual 

c. Belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Hal ini 

berarti individu harus aktif apabila dihadapkan pada lingkungan tertentu. 

Keaktifan ini dapat terwujud karena individu memilki berbagai potensi untuk 

belajar 

d. Belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Perubahan tersebut bersifat integral, artinya perubahan dalam aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lainnya. 

Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan 

kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin 

dicapai. Untuk meningkatkan hasil belajar, guru harus memperhatikan kondisi 

internal dan eksternal siswa. Kondisi internal adalah kondisi atau situasi yang ada 

dalam diri siswa, seperti kesehatan, keterampilan, kemampuan, dan sebagainya. 

Kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri pribadi siswa, misalnya 

ruang belajar yang bersih, sarana dan prasarana belajar yang memadai, dan 

sebagainya. 

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010:54) ada dua faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan belajar, yaitu faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar 

(ekstern).  

Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu 

yang belajar. Yang termasuk ke dalam faktor individual antara lain faktor 

kematangan/pertumbuhan pribadi  
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Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar individu yang 

belajar. Yang termasuk faktor sosial antara lain faktor keluarga/keadaan rumah 

tangga, guru dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar 

mengajar, lingkungan sekitar dan kesempatan yang tersedia, serta motivasi sosial. 

Sedangkan  Prinsip-prinsip belajar Menurut Damyanti dan Mudjiono 

(2009: 42-49) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip belajar itu berkaitan dengan : 

1) Perhatian dan motivasi, 2) Keaktifan, 3) Keterlibatan langsung, 4) 

Pengulangan, 5) Tantangan, 6) Balikan dan penguatan, 7)Perbedaan individual. 

2.1.3.4 Hasil Belajar 

Menurut Nana Sudjana (2012:22) hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. 

Menurut Oemar Hamalik (2006:30) hasil belajar adalah bila seseorang 

telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya 

dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. 

Sedangkan Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009:3) hasil belajar 

merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu dari sisi siswa dan sisi 

guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang 

lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar. Dari sisi guru, hasil 

belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran. Adapun pendapat Agus 

Suprijono (2009:7) tentang hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya seluruh aspek potensi kemanusiaan saja. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan   bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau 

bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta dalam 

membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang lebih baik lagi 

sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan perilaku kerja yang lebih 

baik.  

Selain itu Menurut Bloom  (dalam Suprijono: 6) hasil belajar  mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, psikomotorik. Hasil belajar siswa dalam hal ini 

meliputi tiga aspek, yaitu (1) aspek kognitif, kemampuan kognitif yang meliputi : 
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pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, (2) aspek 

afektif, kemampuan afektif meliputi penerimaan, memberikan respons, penilaian, 

dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukkan pola hidup, (3) aspek 

psikomotorik, kemampuan psikomotorik meliputi ketrampilan produktif, teknik, 

fisik, sosial, manajerial dan intelektual. Sementara menurut Lindgren hasil 

pembelajaran meliputi kecakapan, informasi, pengertian dan sikap.  

yang harus diingat hasil belajar adalah adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hannya pada aspek  potensi kemanusiaan saja. Artinya, hasil 

pembelajaran yang dikategorikan oleh para pakar pendidikan sebagaimana 

tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentasi atau terpisah, melainkan 

komprehensif 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan 

hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja, untuk mencapai hasil belajar 

yang baik perlu diciptakan pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik 

dalam menemukan dan mempelajari suatu materi pelajaran. 

2.1.4. Hubungan antara Model Pembelajaran Kooperatif Tipe RTE (Rotating 

Trio Exchange ) dengan Hasil Belajar 

Pembelajaran kooperatif tipe RTE tidak sama dengan sekadar belajar 

dalam kelompok. Ada unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakan 

dengan pembelajaran kelompok yang dilakukan asal-asalan. Dalam pembelajaran 

kooperatif kegiatan pembelajaran diarahkan oleh guru, adanya kerjasama diantara 

siswa, dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan 

prinsip dasar pokok pembelajaran kooperatif dengan benar akan memungkinkan 

guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Selama proses pembelajaran 

kooperatif, pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada siswa. Siswa dapat 

saling berdiskusingan kelompoknya. Pembelajaran dengan teman sebaya lebih 

efektif daripada pembelajaran oleh guru. Pembelajaran kooperatif tipe RTE 

dimulai dengan membuat kelompok trio yang di arahkan oleh guru yaitu 

dilanjutkan dengan memulai diskusi tentang materi yang ditanyakan oleh guru 

dengan berdiskusi bersama teman kelompok. 
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Melalui penerapan model pembelajaran Rotating Trio Exchange ini 

diharapkan dapat menarik perhatian siswa,  semangat dan aktifitas belajar akan 

tumbuh, secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa. 

Sedangkan hasil belajar yang akan ditingkatkan adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki oleh individu dapat juga perubahan perilaku secara keseluruhan 

yang tampak setelah mengalami proses pembelajaran dan hasil pembelajaran itu 

dapat berupa pengetahuan, kebiasaan, sikap maupun keterampilan yang biasa 

disebut dengan kognitif, afektif dan psikomotor. Semua itu didapatkan individu 

setelah mereka mengalami proses belajar. 

Jadi pembelajaran kooperatif lebih menekankan kerjasama dalam sebuah 

kelompok yang melibatkan partisipasi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan. Dengan adanya partisipasi dari siswa diharapkan 

pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Hal yang tidak kalah penting adalah 

peran guru sebagai fasilitator yang bertugas mengarahkan siswa selama proses 

pembelajaran. 

Dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe RTE 

diharapkan siswa dapat bekerjasama dengan teman kelompok dan pembelajaran 

menjadi lebih menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh individu dapat juga perubahan 

perilaku secara keseluruhan yang tampak setelah mengalami proses pembelajaran 

dan hasil pembelajaran itu dapat berupa pengetahuan, kebiasaan, sikap maupun 

keterampilan yang biasa disebut dengan kognitif, afektif dan psikomotor. Semua 

itu didapatkan individu setelah mereka mengalami proses belajar. 

2.1.5. Penerapan model Pembelajar Koopertaif model RTE (Rotating Trio 

Exchange) dalam Pembelajaran IPA 

 Pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang dikemas berdasarkan 

prosedur yang sesuai. Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan langkah awal 

membuat RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran). Setiap guru dalam satuan 

pendidikan wajib membuat RPP secara lengkap dan sistematis. Agar 

pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan dan 

memotivasi peserta didik untuk berperan aktif. RPP disusun untuk setiap KD yang 
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dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan 

RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan disatuan 

pendidikan (Permendiknas No,2007). 

(1) Kegiatan Pendahuluan 

Pendahuluan  merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan  

pembelajaran. Ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan 

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

(Permendiknas No,2007). 

(2) Kegiatan Inti 

Sesuai  Permendiknas No 41 Tahun 2007 bahwa kegiatan inti merupakan 

proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan 

secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif. Memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta 

psikologi peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan 

sistematik melelui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

(3) Kegiatan Akhir  

Kegiatan akhir atau penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengakhiri aktivitas pembelajaran. Dapat dilakukan dalam bentuk 

rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak 

lanjut (BNSP NO 41,2007). 

Berdasarkan uraian diatas bahwa pelaksanaan pembelajarab merupakan 

implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Maka dalam pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange), wajib membuat 

RPP. Adapun pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 

1) Rencana Pembelajaran (persiapan), meliputi: 

a.  merumuskan indikator yang akan dicapai. 

b. merancang pembelajaran berorientasi pada pembelajaran dengan 

menggunakan model RTE (Rotating Trio Exchange) IPA melalui 

penyusunan RPP 
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c.  menyiapkan sumber dan bahan yang diperlukan. 

d. membuat lembar observasi guru untuk melihat kondisi pembelajaran saat 

tindakan berlangsung. 

e.  membuat lembar kerja evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran. 

2) Pelaksanaan, meliputi: 

1. Kegiatan awal 

a. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 

proses pembelajaran dengan bertanya, “sudah siap untuk belajar hari 

ini?” dan memeriksa sikap duduk siswa dalam menerima pelajaran, 

memeriksa buku pelajaran dan alat tulis yang diperlukan. 

b. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan 

dicapai. 

d. guru melakukan apersepsi guna menggali konsep dan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa tentang materi IPA yang akan dipelajari. 

2. Kegiatan inti 

(1) Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:  

a. melibatkan peserta didik mencari informasi tentang topik atau tema 

materi yang sedang dipelajari. 

b. guru memberikan informasi kepada siswa tentang materi IPA yang 

akan dipelajari, dengan mengamati media gambar, hal ini bertujuan 

agar siswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran 

dengan aktif. 

(2) Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: 

a. membuat pertanyaan yang membantu peserta didik  untuk memulai 

diskusi 
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b. membagi kelas ke dalam  kelompok-kelompok, setiap kelompok terdiri 

dari 3 siswa yang disebut kelompok trio. 

c. memberikan masing-masing kelompok sebuah pertanyaan untuk 

diskusikan bersama masing-masing kelompoknya. 

d. setelah waktu diskusi selesai, guru meminta trio untuk menentukan 

nomor 0, 1, 2  bagi masing-masing anggota. Arahkan nomor 1 

memutar 1 trio, nomor 2 memutar 2 trio searah jarum jam. Nomor 0 

tetap di tempat sehingga terbentuk kelompo atau trio-trio baru. 

e. guru memulai pertukaran trio baru dengan sebuah pertanyaan baru.  

f. guru dapat memutar trio berkali-kali sebanyak pertanyaan yang ada 

dalam waktu yang tersedia. 

(3) Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 

a. Bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi IPA yang telah 

dipelajari. 

b. Memberi tugas rumah dan menyampaikan materi selanjutnya. 

3. Kegiatan akhir 

Dalam kegiatan akhir, guru: 

a. melakukan evaluasi pembelajaran. 

b. melakukan refleksi berupa pertanyaan “apakah pelajaran hari ini 

menyenangkan?mengapa? apa yang kalian peroleh dari pelajaran hari 

ini?”. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Terdapat beberapa penelitian 

yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. 

Noviyati, Indri (2012) UMS, yang berjudul Upaya Meningkatkan Motivasi 

Belajar Matematik Melalui Strategi Pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

Pembelajaran Matematika Siswa kelas VII semester genap SMP Negri 4 

Purwodadi Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

motivasi belajar matematika melalui strategi pembelajaran Rotating Trio 
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Exchange. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VII di SMP negri 4 Purwodadi tahun jaran 

2011/2012 yang berjumlah 38 siswa. Data dikumpulkan melalui metode obsevasi, 

catatan lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis secara kuantitatif kemudian 

hasil analisi tersebut disajikan secara deskriptif untuk menarik kesimpulan. Data 

hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi belajar matematika siswa mengalami 

peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari motivasi siswa dalam: 1) mengemukakan 

ide meningkat dari 7,89% menjadi 52,63%, 2) mengajukan pertanyaan meningkat 

dari 5,26% menjadi 50%, 3) mengerjakan soal latihan didepan kelas meningkat 

dari 13,15% menjadi 73,69%, 4) menjawab pertanyaan meningkat dari 15,78% 

menjadi 57,89%. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran 

Rotating Trio Exchange  dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

Perbedaan dengan peneliti peneliti meneliti tentang hasil belajar 

sedangkan Noviyati Indri meneliti tentang motivasi belajar. 

Penelitian Mandasari, Novi (2012) berjudul “Penerapan model 

Pembelajaran kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (RTE) Untuk 

Meningkatkan kemampuan Eksplorasi matematis siswa SMP. Hasil penelitian ini 

menunjukan peningkatan kemampuan eksplorasi matematis siswa menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe RTE lebih baik dari pada menggunakan 

model pembelajaran konvensional. Didukung dari kualitas peningkatan 

kemampuan eksplorasi matematis siswa yang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe RTE pada kelas eksperimen dan siswa yang menggunakan model 

pembelajaran matematika dengan model pembelajaran konvensional pada kelas 

kontrol yang keduanya berada pada kategori sedang namun nilai rata-rata indeks 

gain pada kelas eksperimen (0,59) lebih tinggi dari rata-rata indeks gain pada 

kelas control (0,48). Dan respon siswa dengan menggunakan model pembelajaran 

kooperatif tipe RTE positif. 

Persamaan dengan peneliti ini adalah terletak pada model kooperatif tipe 

Rotating Trio Exchange, terdapat peningkatan, sedangkan perbedaanya pada 

penelitian Novi Mandasari  Eksperimen sedangkan peneliti PTK . 
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Astuti, Ria Yuni (2011) Upaya Meningkatkan Hasil Belajar IPA Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match Siswa Kelas V SD Negeri 1 

Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Semester Genap Tahun Ajaran 

2011/2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 

kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan hasil belajar IPA khususanya 

tentang sifat-sifat cahaya kelas V. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat 

meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas V. Hal ini ditunjukkan dengan 

peningkatan nilai siswa dari kondisi awal, siklus I dan siklus II. Pada saat kondisi 

awal terdapat 5 siswa yang tuntas dalam KKM atau sebesar 41,7% dan yang 

belum tuntas terdapat 7 siswa atau sebesar 58,3%. Pada siklus I terdapat 9 siswa 

yang tuntas dalam KKM atau sebesar 75%, dan yang belum tuntas terdapat 3 

siswa atau sebesar 25%, sedangkan pada siklus II terdapat 12 siswa yang tuntas 

dalam KKM atau sebesar 100%, dan yang belum tuntas dalam belajar terdapat 0 

siswa atau sebesar 0 %. Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match dapat meningkatkan 

hasil belajar IPA siswa kelas V. 

Persamaan dengan peneliti adalah terletak pada Peningkatan Hasil Belajar 

IPA, sedangkan perbedaanya terletak pada model yang digunakan peneliti adalah 

RTE (Rotating Trio Exchange) sedangkan Astuti, Ria Yuni menggunakan model  

Make A Match. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Alur atau jalannya penelitian agar tidak menyimpang dari pokok-pokok 

permasalahan, maka kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) sering dianggap sebagai mata pelajaran  

membosankan bagi siswa. Indikasinya dapat dilihat dari hasil belajar IPA yang 

kurang memuaskan. Untuk meningkatkan hasil belajar IPA peneliti menggunakan 

model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange) Pada kondisi 

awal guru kelas 4 masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional 

dan cenderung siswa mengalami kebosanan, di mana pembelajaran berpusat pada 
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guru, siswa pasif, dan kurang terlibat dalam pembelajaran. Hal ini menyebabkan 

siswa jenuh, bosan dan keaktifan siswa rendah.  

Model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange) 

merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif sebagai alternatif bagi guru 

dalam mengajar siswa dengan diskusi kelompok yang ciri khasnya adalah  adanya 

perputaran trio atau kelompok pada setiap pergantian soal diskusi, guru 

mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok masing-masing kelompok 

beranggotakan 3 orang yang disebut kelompok trio. Cara ini menjamin 

keterlibatan total semua siswa dan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan  

tanggung jawab siswa dan kerja sama dalam diskusi kelompok. Dengan adanya 

keterlibatan total semua siswa tentunya akan berdampak positif terhadap hasil 

belajar IPA. 

Alur kerangka berifikir yang ditujukan untuk mengarahkan jalannya penelitian 

agar tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, maka kerangka berpikir 

dijabarkan agar penelitian mempunyai gambaran yang jelas 

2.4 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis penelitian ini adalah: 

 a. penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio 

Exchange) diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mengikuti pelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Bendosari 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali semester genap tahun pelajaran 

2012/2013. 

b. Langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio 

Exchange) diduga dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

mengikuti pelajaran IPA pada siswa kelas 4 SD Negeri 1 Bendosari 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali semester genap tahun pelajaran 

2012/2013. 


