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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan di SD Negeri 1 Bendosari 

Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali semester genap tahun pelajaran 2012/2013 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio 

Exchange) untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sebagian besar siswa yang 

sebelumnya tidak tuntas belajar berangsur-angsur menjadi tuntas pada siklus I dan 

siklus II. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa: 

a. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang ditandai 

dengan meningkatnya jumlah siswa yang tuntas belajar dalam setiap siklus 

Hal ini terbukti adanya peningkatan hasil belajar siswa dari pra siklus, siklus 

I dan siklus II. Hasil belajar pada pra siklus jumlah siswa yang mencapai 

KKM hanya sebesar 10 siswa dari 22 siswa atau 45,45%. Kemudian pada 

siklus I meningkat sebesar 19 siswa dari 22 siswa atau 86,37%. Dan pada 

siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM sebesar 21 siswa dari 22 siswa 

sebesar 95,45%.  

b. Langkah-langkah model kooperatif tipe RTE (Rotating Trio Exchange) yang 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar adalah (a) guru membuat 

pertanyaan yang membantu peserta didik memulai diskusi, (b) guru membagi 

peserta didik menjadi kelompok masing-masing beranggotakan 3 orang, (c) 

guru memberi masing-masing trio sebuah pertanyaan pembuka untuk 

didiskusikan, (d) setelah waktu diskusi selesai, guru meminta kelompok 

menentukan nomor 0, 1, dan 2 bagi masing-masing anggota, nomor 1 

memutar 1 trio searah jarum jam dan nomor 2 memutar 2 trio searah jarum 

jam, sedangkan anggota sebagai nomor 0 tetap diam ditempat sehingga 

terbentuk kelompok  baru. Setiap pergantian trio soal akan langsung dibahas 

bersama-sama (e) memulai pertukaran trio dengan sebuah pertanyaan baru, 

(f) guru dapat memutar trio berkali-kali sebanyak waktu yang tersedia.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti memberikan beberapa 

saran agar dalam proses pembelajaran menarik dan menyenangkan serta 

bermakna.  Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, sebagai 

berikut: 

5.1.1 Saran Teoritis 

Hasil belajar siswa dapat meningkat karena pengaruh pembelajaran yang 

diterapkan guru. Salah satu model pembelajaran yang dimaksud adalah 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe RTE 

(Rotating Trio Exchange) 

5.1.2 Saran Praktis 

1. Bagi siswa 

Dalam menghadapi karakteristik yang beragam seperti mudah cepat bosan, 

dan kurang tertarik dalam pembelajaran, dalam pembelajaran dapat 

menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe RTE (Rotating Trio 

Exchange), agar siswa mendapat nilai yang maksimal 

2. Bagi guru 

a. Merupakan pandangan baru bagi guru untuk menggunakan berbagai macam 

model pembelajaran tidak hanya dengan model pembelajaran RTE 

(Rotating Trio Exchange), khususnya model pembelajaran yang sesuai 

untuk mata pelajaran IPA. 

b. Dengan penerapan berbagai macam model pembelajaran salah satunya 

model pembelajaran RTE (Rotating Trio Exchange) guru diharapkan 

mampu meningkatkan  hasil belajar  

c. Guru diharapkan selalu memberi bimbingan dan motivasi kepada siswa 

agar  selalu meningkatkan hasil belajarnya. 

3. Bagi sekolah  

Sekolah dapat membuat kebijakan untuk guru dalam mengajar supaya 

menggunakan model pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran 

khususnya dalam pembelajaran IPA. 

 


