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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskirpsi Pra Siklus 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu sebelum 

diadakan tindakan banyak siswa yang hasil belajarnya di bawah nilai kriteria 

ketuntasan minimal. Sebelum melaksanakan penelitian pada siklus I, terlebih 

dahulu penelitii melaksanakan pra tindakan dengan meminta data nilai kompetensi 

dasar sebelum materi Teorema Phytagoras kepada guru mata pelajaran 

matematika kelas VIII C untuk mengetahui hasil belajar siswa. Pada tahap  

pelaksanaan pra tindakan model yang digunakan adalah model konvensional, yang 

hanya didominasi oleh guru, sehingga mengakibatkan minat belajar siswa rendah. 

Terlihat dari ketuntasan klasikal belajar siswa kelas VIII C pada pelajaran 

matematika hanya 42% dengan nilai rata-rata 61,3 jauh dari ketuntasan belajar 

pada mata pelajaran matematika yaitu 70. Hasil belajar matematika selengkapnya 

dapat dilihat pada tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Hasil Belajar Matematika SiswaKelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu Pra Siklus 

Kriteria 
Kondisi Awal 

Jumlah Persentase 

Tuntas ≥ 70 15 42% 
Tidak tuntas < 70 21 58% 

Jumlah 36 100% 

Nilai rata-rata 61,3 

Nilai tertinggi 86 

Nilai terendah 13 

Standar deviasi 20,69 

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Gambar 4.1 terlihat bahwa ketuntasan belajar siswa 

sebelum diadakan tindakan terdapat 42% siswa tuntas dan 58% siswa yang tidak 

tuntas  siswa. Terlihat juga ada perbedaan yang cukup besar antara nilai tertinggi 

86 dengan nilai terendah 13, dengan standar deviasi 20,69 jauh tidak mendekati 0 

hal ini terdapat keberagaman kemampuan siswa. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dilaksanakan penelitian tindakan kelas dengan penerapan model Rotating Trio 

Exchange dalam pembelajaran matematika. 
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Gambar 4.1 Diagram Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Pada Pra siklus 

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa ketuntasan belajar siswa sebelum 

diadakan tindakan terdapat 42% siswa tuntas dan siswa yang tidak tuntas 58% 

siswa.  

2. Minat 

Selain mengumpulkan data hasil belajar siswa peneliti juga mengumpulkan data 

minat belajar siswa melalui angket. Adapun data minta belajar siswa tercantum 

dalam Tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Skor Minat Belajar Siswa Pra Siklus 

No Kriteria Minat 
Belajar  

Frekuensi Persentase 

1 Tidak Baik - - 

2 Kurang baik 7 19,44% 

3 Baik  26 72,22% 

4 Sangat baik 3 8,33% 

 Jumlah 36 100% 

 Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat bahwa minat belajar siswa sebelum diadakan 

tindakan terdapat  7 siswa dengan kurang baik dan 26 siswa dengan baik dan 3 

siswa dengan kriteria sangat baik. Sehingga peneliti dapat melanjutkan ke tahap 

berikutnya. 

 
Gambar 4.2 Minat Belajar Pra Siklus 
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Gambar 4.2 terlihat bahwa minat belajar siswa sebelum diadakan tindakan 

terdapat  19,44% siswa dengan kriteria kurang baik dan 72,22% siswa dengan 

kriteria baik, sedangkan 8,33% dengan kriteria sangat baik . Sehingga peneliti dapat 

melanjutkan ke tahap berikutnya. 

B. Pelaksanaan Siklus 1 

Pelaksanaan dalam penelitian ini berupa penelitian tindakan kelas, dilaksanakan 

dalam dua siklus, tiap siklus dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan ,untuk 

mendapatkan data awal terlebih dahulu peneliti malaksanakan kegiatan pra 

tindakan sebagai berikut. 

1. Siklus 1 

Untuk dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 

1 Colomadu pada mata pelajaran matematika, maka menggunakan model Rotating 

Trio Exchange (RTE), yaitu model pembelajaran bagi siswa untuk mendiskusikan 

permasalahan dengan beranggotakan tiga orang.  

1. Perencanaan  

Di dalam tahap perencanaan ini terdiri dari memilih materi yang akan 

disampaikan dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

berkolaborasi dengan guru kelas. Siklus I dilaksanakan dalam tiga tindakan. 

Sebelum guru mengajar, peneliti menyiapkan segala sesuatu untuk materi yang 

akan disampaikan oleh guru diantaranya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

siklus 1, alat peraga, angket minat belajar, dan lembar observasi guru. 

2. Pelaksanaan 

Pertemuan 1 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada 21 April 2014. Pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, mengabsen siswa, 

dan menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

berlangsung. Guru dan siswa mempersiapkan alat belajar seperti buku paket dan 

alat tulis. Guru sebelum memulai pelajaran meminta siswa untuk mengisi angeket 

minat setelah siswa selesai mengisi angket, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara belajar 

yang akan dilaksanakan pada pertemuan 1, guru menjelaskan tentang menentukan 

sisi miring segitiga siku-siku dan menentukan rumus teorem phythagoras, dengan 

menggunkan alat peraga yang telah dipersiapkan sebelumnya. Guru menjelaskan 

dengan detail ketika menggunakan alat peraga. Setalah guru menjelaskan dan 

memberi sedikit contoh kemudian siswa di minta membentuk kelompok Trio dan 

mengerjakan soal yang di berikan oleh guru.  kelompok Trio ini akan memutar 

setiap berganti soal, dalam memutar ini siswa mengalami kesulitan dikarenakan 
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kurang terbiasa untuk belajar berkelompok apalagi ketika harus memutar serah 

jarum jam atau berlawanan arah jarum jam siswa mengalami kebingungan.   

Pada kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi untuk di kerjakan siswa 

secara individu. Guru tidak memberikan refleksi dan komfirmasi dikarenakan ada 

keperluan mendadak saat jam pelajaran matematika akan berakhir sehingga guru 

hanya meberikan salam. 

Pertemuan 2 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada 22 April 2014. Pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, mengabsen siswa, 

dan menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

berlangsung. Guru dan siswa mempersiapkan alat belajar seperti buku paket dan 

alat tulis. Guru meminta siswa untuk mengisi angket minat setelah siswa selesai 

mengisi angket, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara belajar 

yang akan dilaksanakan, guru menjelaskan tentang menentukan sisi miring segitiga 

siku-siku dan menentukan rumus teorem phythagoras seperti materi pertemuan 

sebelumnya. Guru menjelaskan dan memberikan contoh di papan tulis, setelah itu 

siswa di minta untuk membentuk kelompok Trio untuk mengerjakan soal secara 

berkelompok. Pada pertemuan ini guru tidak mengalami kesulitan, tidak seperti 

pada pertemuan sebelumnya dan siswa pun banyak yang cukup mengerti. 

Dikarenakan saat kelompok akan memutar guru mengganti serah jarum jam 

dengan bergeser satu kekanan dan dua kekiri.  

Pada kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi untuk di kerjakan siswa 

secara individu. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 

materi yang kurang di mengerti. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru mengakhiri pelajaran dengan 

memberikan salam. 

Pertemuan 3 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada 24 April 2014. Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, mengabsen siswa, 

dan menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

berlangsung. Pada pertemuan ke 3 sebelum guru menjelaskan secara singkat 

materi pertemuan 1 dan pertemuan 2 guru keluar kelas melaporkan kepada guru 

BK karena ada beberapa siswa yang tidak mengikuti pelajaran tetapi tasnya ada 

didalam kelas, beberapa saat kemudian guru BK mengantar siswa yang keluar kelas 

tanpa ijin tadi masuk kelas. Pembelajaran dilanjutkan kembali dengan mengulas 

materi secara singkat. 
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  Pada kegiatan akhir guru membagikan soal tes untuk di kerjakan siswa secara 

individu dengan waktu yang telah ditentukan, setealah selesai dan soal di 

kumpulkan. Guru memberikan waktu bertanya kepada siswa materi mana yang 

belum jelas. Setelah itu guru menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya. 

Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan salam. 

Hasil Tindakan 

Hasil belajar matematika siswa yang dilaksanakan pada akhir pertemuan ketiga 

siklus 1, setelah memperoleh tindakan meningkat dibandingkan hasil belajar pra 

siklus. Hasil belajar matematika siswa kelas VIII C pada kompetensi dasar: 

menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi segitiga siku-

siku tersaji pada tabel 4.3 

Tabel 4.3 

Hasil belajar matematika siswa kelas VIII C siklus 1 

No Ketuntasan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 24 67% 

2 Tidak Tuntas 12 33% 

Jumlah 36 100% 

Nilai rata-rata 80 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 33 

Standar deviasi 17 

Nilai rata-rata siswa pada siklus 1 adalah 80 meningkat dibandingkan nilai rata-

rata pra siklus yaitu 63. Jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus 1 meningkat 

menjadi 24 siswa, sementara pada pra siklus hanya 15 siswa. Nilai tertinggi yang 

diperoleh siswa pada siklus 1 sudah mencapai niai maksimum 100, nilai tarendah 

33, standar deviasi pada siklus 1 menurun menjadi 17 yang jauh dari 0 sehingga 

terdapat beragam kemampuan siswa.  Hasil belajar matematika siswa kelas VIII C 

SMP Negeri 1 Colomadu menggunakan model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange jumlah siswa yang nilainya ≥70 atau yang memenuhi KKM sudah 

meninggkat. Hasil tes pada siklus 1 apabila analisis berdasarkan ketuntasan belajar 

dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.3  
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Gambar 4.3 Diagram Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Pada Siklus1  

Siswa yang tuntas pada siklus 1 mencapai 67%, sedangkan siswa yang belum 

tuntas hasil belajarnya 33% meningkat dibandingkan dengan hasil belajar pada pra 

siklus yang hanya mencapai ketuntasan 42%. Hasil yang diperoleh pada siklus 1 

belum mencapai standar yang telah ditetapkan pada indikator keberhasilan, 

penelitian ini dianggap berhasil apabila 27 siswa nilainya tuntas dalam kelas atau 

ketuntasan klasikal 75%. Berdasarkan data dapat diperoleh informasi bahwa siswa 

yang telah tuntas pada siklus 1 mencapai 67% (24 siswa), siklus 1 mengalami 

peningkatan jumlah siswa yang tuntas jika dibandingkan dengan pra siklus dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 

Tabel 4.4 Perbandingan Ketuntasan Pra Siklus dan Siklus 1 

No Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus 1 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 15 42% 24 67% 
2 Tidak Tuntas 21 58% 12 33% 

Jumlah 36 100% 36 100% 

Nilai Rata-rata 61,3 80 

Nilai Tertinggi 86 100 

Nilai Terendah 13 33 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 terlihat perbandingan dari pra siklus dan siklus 1 yang 

mengalami peningkatan. Hasil tes pada pra siklus dan siklus 1 apabila analisis 

berdasarkan ketuntasan belajar dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.4 

 
Gambar 4.4 Diagram Hasil Ketuntasan Belajar Siswa Pra Siklus dan Siklus 1 
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Selain mengumpulkan data hasil belajar siswa peneliti juga mengumpulkan data 

minat belajar siswa melalui angket. Adapun data minta belajar siswa tercantum 

dalam Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Skor Minat Belajar Siswa Siklus 1 

No Kriteria Minat 
Belajar  

Frekuensi Persentase 

1 Tidak Baik - - 

2 Kurang Baik 5 13,89% 

3 Baik  25 69,44% 

4 Sangat baik 6 16,67% 
 Jumlah 36 100% 

Berdasarkan Tabel 4.5 terlihat bahwa minat belajar siswa sesudah diadakan 

tindakan terdapat 5 siswa dengan kriteria rendah dan 25 siswa dengan kriteria baik 

serta 6 siswa dengan kriteria sangat baik. Minat belajar pada siklus 1 apabila 

analisis berdasarkan kriteria minat belajar dapat disajikan dalam bentuk Gambar 

4.5  

 
Gambar 4.5 Skor Minat Belajar Siswa Siklus 1 

Minat belajar siswa mengalami peningkatan dari pra siklus ke siklus 1, dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 perbandingan minat belajar pra siklus dan siklus1. 

Tabel 4.6 Skor Perbandingan Minat Belajar Siswa Pra Siklus dan Siklus 1 

No 
Kriteria Minat 

belajar 
Pra Siklus Siklus 1 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tidak Baik 0 0 0 0 

2 Kurang Baik 7 19,44% 5 13,89% 

3 Baik 26 72,22% 25 69,44% 

4 Sangat Baik 3 8,33% 6 16,67% 

 Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilketahui perbandingan minat belajar siswa dari 

pra siklus ke siklus 1. Terjadi peningkatan pada kriteria kurang baik, baik dan sangat 

baik. Minat belajar pada pra siklus dan siklus 1 apabila analisis berdasarkan kriteria 

minat belajar dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.6  
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Gambar 4.6 Diagram Hasil Minat Belajar Siswa Pra Siklus dan Siklus 1 

3. Hasil Observasi 

Pertemuan pertama dan pertemuan ke dua siklus 1 kegiatan guru dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange 

(RTE)diamati oleh observer. Pengamatan yang dilakukan dengan lembar observasi 

kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. Pengamatan yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam menerapkan model pembelajaranRotating Trio Exchange 

(RTE) dalam pembelajaran matematika tersaji pada tabel 4.5 di bawah ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Dalam Pembelajaran Siklus 1 

Pertemuan Total skor Nilai Aktivitas Kriteria 

1 16 80% Baik sekali 

2 17 85% Baik sekali 

Berdasarkan tabel kegiatan  guru menunjukan selama pembelajaran 

menggunakan model Rotating Trio Exchange pada siklus 1 pertemuan pertama 

memperoleh skor 16 dengan nilai persentase 80 % dikatakan baik sekali, pada  

pertemuan kedua siklus 1 medapat skor 17 dengan nilai persentase 85% dikatakan 

baik sekali. 

4. Refleksi 

Setelah melaksanakan siklus 1 maka dilaksanakan refleksi untuk melihat 

kekurangan pada siklus 1 yang nantinya sebagai pedoman siklus 2 supaya 

memperoleh hasil yang lebih baik. Refleksi yang dilaksanakan peneliti terhadap 

penerapan model pembelajaran Rotating Trio Exchange pada mata pelajaran 

matematika kelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu menunjukan hasil yang cukup baik 

meskipun belum sesuai dengan indikator keberhasilan. Hasil refleksi siklus 1 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.8 Hasil Refleksi Siklus 1 

No 
Aspek yang 

dilihat 
Siklus 1 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 Pelaksanaan 
RPP 

Guru tidak melaksanakan 
kegiatan akhir seperti refleksi 
dan konfirmasi dikarenakan 
ada keperluan mendadak 
ketika ketika jam matematika 
akan berakhir. 

guru melaksanakan 
pemBelajaran sesuai 
dengan RPP 
 

 

2 Situasi kelas Kelas sangat kondusif ketika 
proses pembelajaran dimulai. 
Sedikit siswa yang berani 
maju mengerjakan soal di 
papa tulis. 
Kelas mulai gaduh saat siswa 
diminta membuat kelompok 
Trio. 

Kelas sangat kondusif 
ketika proses 
pembelajaran dimulai. 
Kelas mulai gaduh saat 
siswa diminta membuat 
kelompok Trio. 
Siswa mulai bergantian 
maju mengerjkan soal 
di papan tulis 

Kondusif saat 
guru menjelaskan 
sedikit materi dan 
memeberikan 
soal evaluasi 

3 Kelancaran 
pelaksanaan 
RTE 

Siswa terlihat asing saat 
diminta membuat kelompok 
Trio. 
Siswa mengalami kesulitan 
saat kelompok Trio diminta 
untuk memutar sesuai 
petunjuk guru. 
 

Siswa tidak mengalami 
kesulitan saat memutar 
kelompok Trio karena 
guru mengubah dari 
jarum jam di ubah 
menjadi bergeser. 
Siswa mulai suka saat 
pembelajaran 
kelompok berlangsung. 

 

4 Keberhasila
n 

Siswa menjadi tambah 
mengerti ketika guru 
mengajar dengan 
menggunkan alat peraga. 

Pembelajaran RTE 
dapat dilaksanakan 
dengan baik oleh guru 
dan siswa. 
Minat belajar siswa 
meninggkat siswa 
menjadi ceria dan 
semangat ketika proses 
pembelajaran 
berlangsung. 

 

5 Hambatan  Bayak siswa yang bingung 
saat pembelajaran 
menggunakan model RTE 

 Pada saat 
pelajaran 
matematika 
dimulai ada 
beberapa siswa 
yang tidak berada 
didalam kelas, 
sehingga guru 
harus 
mencarinya. 
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C. Pelaksanaan Siklus 2 

Berdasarkan dari hasil refleksi pada siklus 1, pelaksanaan tindakan pada siklus 2 

sebagai tindaklanjut dari hasil refleksi siklus 1. Siklus 2 dilaksanakan dalam tiga kali 

pertemuan sebagai berikut. 

1. Perencanaan  

Di dalam tahap perencanaan ini terdiri dari memilih materi yang akan 

disampaikan dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

berkolaborasi dengan guru kelas. Siklus 2 dilaksanakan dalam tiga tindakan. 

Sebelum guru mengajar, peneliti menyiapkan segala sesuatu untuk materi yang 

akan disampaikan oleh guru diantaranya rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

siklus 2, angket dan  lembar observasi guru. 

2. Pelaksanaan 

Pertemuan 1 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada 28 April 2014. Pada kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, mengabsen siswa, 

dan menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

berlangsung. Guru dan siswa mempersiapkan alat belajar seperti buku paket dan 

alat tulis. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara belajar 

yang akan dilaksanakan pada pertemuan 1 ini , guru menjelaskan tentang 

memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema 

Pythagoras. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang 

disampaikan, guru membuat soal di papan tulis dan siswa mengerjakan soal 

tersebut siswa yang berani maju mengerjakan  soal akan mendapat point. Setelah 

itu guru meminta siswa membuat kelompok Trio seperti pertemuan sebelumnya 

siswa diminta mengerjakan soal dalam kelompok dan setiap satu soal selesai siswa 

diminta pindah kelompok secara memutar seperti pada pertemuan sebelumnya 

pada pertemuan ini siswa tidak lagi merasa kebingungan.  

Pada kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi untuk di kerjakan siswa 

secara individu. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 

materi yang kurang di mengerti. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guru mengakhiri pelajaran dengan 

memberikan salam. 

Pertemuan 2 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada 29 April 2014. Kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan guru adalah mengucapkan salam, mengabsen siswa, 

dan menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

berlangsung. Guru dan siswa mempersiapkan alat belajar seperti buku paket dan 
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alat tulis. Guru meminta siswa untuk mengisi angket minat setelah siswa selesai 

mengisi angket, guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. 

Kegiatan inti setelah siswa mengetahui tujuan pembelajaran dan cara belajar 

yang akan dilaksanakan pada pertemuan 1, guru menjelaskan tentang 

memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan Teorema 

Pythagoras. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai materi yang 

disampaikan, guru membuat soal di papan tulis dan siswa mengerjakan soal 

tersebut siswa yang berani maju mengerjakan  soal akan mendapat point. Setelah 

itu guru meminta siswa membuat kelompok Trio seperti pertemuan sebelumnya 

siswa diminta mengerjakan soal dalam kelompok dan setiap satu soal selesai siswa 

diminta pindah kelompok secara memutar seperti pada pertemuan sebelumnya 

pada pertemuan ini siswa tidak lagi merasa kebingungan. 

Pada kegiatan akhir guru memberikan soal evaluasi untuk di kerjakan siswa 

secara individu. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertanya tentang 

materi yang kurang di mengerti. Guru bersama siswa menyimpulkan materi 

pembelajaran yang telah dilakukan. Guru mengakhiri pelajaran dengan 

memberikan salam. 

Pertemuan 3 

Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan pada 30 April 2014. Kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan guru adalah mengucapkan salam, mengabsen 

siswa, dan menanyakan kesiapan siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akan 

berlangsung. Pada pertemuan ke 3 guru menjelaskan secara singkat materi 

pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kegiatan akhir guru membagikan soal tes untuk di 

kerjakan siswa secara individu dengan waktu yang telah ditentukan, setelah selesai 

dan soal di kumpulkan. Guru memberikan waktu bertanya kepada siswa materi 

mana yang belum jelas. Setelah itu guru menyampaikan materi untuk pertemuan 

berikutnya. Guru mengakhiri pelajaran dengan memberikan salam. 

Hasil Tindakan 

Hasil belajar matematika siswa yang dilakukan pada akhir pertemuan ketiga 

siklus 2, setelah memperoleh tindakan meningkat dibandingkan hasil belajar  siklus 

1. Hasil belajar matematika siswa kelas VIII C pada kompetensi dasar: memecahkan 

masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema Pythagoras tersaji 

pada Tabel 4.9 
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Tabel 4.9 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII C Siklus 2 

No Ketuntasan Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 33 92% 

2 Tidak Tuntas 3 8% 

Jumlah 36 100% 

Nilai rata-rata 89 

Nilai tertinggi 100 
Nilai terendah 50 

Standar Deviasi 14,7 

Berdasarkan nilai rata-rata siswa dalam kelas pada siklus 2 adalah 89 meningkat 

dibandingkan nilai rata-rata siklus 1 yaitu 80. Jumlah siswa yang tuntas belajar pada 

siklus 2 meningkat menjadi 33 siswa, sementara pada siklus 1 hanya 24 siswa.Nilai 

tertinggi yang diperoleh siswa pada siklus 2 sama seperti siklus 1 sudah mencapai 

niai maksimum 100, nilai terendah 50. Hasil belajar matematika siswa kelas VIII C 

SMP Negeri 1 Colomadu menggunakan model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange jumlah siswa yang nilainya ≥70 atau yang memenuhi KKM sudah 

meninggkat. Hasil tes pada siklus 2 apabila analisis berdasarkan ketuntasan belajar 

dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.5 

 

 
Gambar 4.9 Diagram Ketuntasan Belajar Siswa Kelas VIII C Pada Siklus 2 

Siswa yang tuntas pada siklus 2 mencapai 92%, sedangkan siswa yang belum 

tuntas hasil belajarnya 8% meningkat dibandingkan dengan hasil belajar pada  

siklus 1. Hasil yang diperoleh pada siklus 2 sudah mencapai standar yang telah 

ditetapkan pada indikator keberhasilan, penelitian ini dianggap berhasil apabila 27 

siswa nilainya tuntas dalam kelas atau ketuntasan klasikal 75%. Berdasarkan data 

dapat diperoleh informasi bahwa siswa yang telah tuntas pada siklus 2 mencapai 

92% (33 siswa).Hasil belajar siklus 2 tersebut sudah menunjukan keberhasilan 

ketuntasan belajar siswa yang sudah sesuai dengan indikator keberhasilan 

penelitian.  
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Tabel 4.10 Perbandingan Ketuntasan  Siklus1 dan Siklus 2 

No Ketuntasan 
Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 24 67% 33 92% 

2 Tidak Tuntas 12 33% 3 8% 

Jumlah 36 100% 36 100% 

Nilai Rata-rata 80 89 

Nilai Tertinggi 100 100 
Nilai Terendah 33 50 

Berdasarkan data perbandingan ketuntasan belajar dari siklus 1 ke siklus 2 dapat 

disajikan dalam bentuk Gambar 4.10 

 
Gambar 4.10 Diagram Perbandingan Ketuntasan Belajar Siswa  

Siklus 1 dan Siklus 2 

Selain data hasil belajar siswa pada siklus 2 peneliti juga mengumpulkan angket 

minat belajar siswa.Adapun data minta belajar siswa tercantum dalam Tabel 4.11 

Tabel 4.11 Skor Minat Belajar Siswa Siklus 2 

No Kriteria Minat 

Belajar  

Frekuensi Persentase 

1 Tidak Baik - - 

2 Kurang Baik  4 11% 

3 Baik  27 75% 

4 Sangat baik 5 14% 

 Jumlah 36 100% 

Berdasarkan Tabel 4.11 terlihat bahwa minat belajar siswa sesudah diadakan 

tindakan terdapat 4 siswa dengan kriteria kurang baik dan 27 siswa dengan kriteria 

baik serta 5 siswa dengan kriteria sangat baik. Minat belajar siklus 2 tersebut sudah 

menunjukan keberhasilan ketuntasan belajar siswa yang sudah sesuai dengan 

indikator beberhasilan penelitian. Minat belajar pada pra siklus, siklus 1, dan siklus 

2 apabila analisis berdasarkan kriteria minat belajar dapat disajikan dalam bentuk 

Gambar 4.11 
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Gambar 4.11 Skor Minat Belajar Siswa Pada Siklus 2 

Minat belajar siswa mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, dapat 

dilihat pada Tabel 4.12 perbandingan minat belajar siklus 1 dan siklus 2. 

Tabel 4.12 Skor Perbandingan Minat Belajar Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

No 
Kriteria Minat 

belajar 
Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tidak Baik 0 0 0 0 

2 Kurang Baik 5 13,89% 4 11% 

3 Baik 25 69,44% 27 75% 
4 Sangat Baik 6 16,67% 5 14% 

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat dilketahui perbandingan minat belajar siswa dari 

siklus 1 ke siklus 2. Terjadi peningkatan pada kriteria kurang baik, baik dan sangat 

baik. Minat belajar pada siklus dan siklus 2 apabila analisis berdasarkan kriteria 

minat belajar dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.12 

 
Gambar 4.12 Diagram Minat Belajar Siswa Siklus 1 dan Siklus 2 

3. Hasil Observasi 

Pertemuan pertama dan pertemuan ke dua siklus 2 kegiatan guru dalam 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange 

(RTE)diamati oleh observer. Pengamatan yang dilakukan dengan lembar observasi 

kegiatan guru dalam proses belajar mengajar. Pengamatan yang difokuskan pada 

kegiatan guru dalam menerapkan model pembelajaran Rotating Trio Exchange 

(RTE)dalam pembelajaran matematika tersaji pada Tabel 4.8 di bawah ini. 
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Tabel 4.13 

Hasil Observasi Kegiatan Guru Dalam Pembelajaran Siklus 2 

Pertemuan Total skor Nilai Aktivitas Kriteria 

1 19 95% Baik sekali 

2 19 95% Baik sekali 

Berdasarkan Tabel 4.8 Kegiatan guru menunjukan selama pembelajaran 

menggunakan model Rotating Trio Exchange pada siklus 2 pertemuan pertama 

memperoleh skor 19 dengan nilai persentase 95 % dikatakan baik sekali, begitu 

juga pada  pertemuan kedua siklus 2 medapat skor 19 dengan nilai persentase 95% 

dikatakan baik sekali. 

4. Refleksi 

Setelah melaksanakan siklus 2 maka dilakukan refleksi proses pembelajaran 

yang dilakukan siklus 2. Refleksi yang dilaksanakan peneliti terhadap penerapan 

model pembelajaran Rotating Trio Exchange pada mata pelajaran matematika 

kelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu menunjukan hasil yang baik sesuai dengan 

indikator keberhasilan. Hasil refleksi siklus 2 dapat dilihat pada Tabel 4.10  

Tabel 4.14 Hasil Refleksi Siklus 2 

No Aspek yang dilihat 
Siklus 2 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 Pertemuan 3 

1 Pelaksanaan RPP Guru melaksanakan 
pembelajaran sesuai 
dengan RPP 

Guru melaksanakan 
pembelajran sesuai 
dengan RPP 

 

2 Situasi kelas Situasi kelas kondusif 
ketika proses 
pembelajaran. 
Saat diminta membuat 
kelompok Trio siswa 
tidak lagi terlalu gaduh. 

Situasi kelas kondusif 
ketika proses 
pembelajaran. 
Saat diminta 
membuat kelompok 
Trio siswa tidak lagi 
terlalu gaduh. 

Sangat tenang 
ketika soal 
evaluasi 
dibagikan. 

3 Kelancaran 
pelakasanaan RTE 

Siswa mulai terbiasa 
dan situasi tertip. 
Siswa tidak bingunglagi 
ketika berpindah 
kelompok. 

Siswa mulai terbiasa 
dan situasi tertip. 
Siswa tidak 
bingunglagi ketika 
berpindah kelompok. 

 

4 Keberhasilan Siswa menjadi tambah 
mengerti ketika guru 
mengajar dengan 
menggunkan alat 
peraga. 

Banyak siswa yang 
antusias untuk 
bertanya dan maju 
mengerjakan soal di 
papan tulis.  

Minat dan hasil 
evaluasi 
meingkat dan 
sesuai indikator 
keberhasilan. 

5 Hambatan  - - - 
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D. Analisa Minat dan Hasil Belajar Setelah Diterapkan dengan Model 

Pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

Data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dalam penelitian di SMP Negeri 1 

Colomadu meliputi minat belajar, hasil belajar dan kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan guru baik siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut. 

1. Minat Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Colomadu 

Setelah diamati oleh observer mengenai minat belajar siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Colomadu pada pelajaran matematika materi Teorema Pythagoras 

diperoleh data minat belajar pada tahap pra siklus untuk mengetahui minat belajar 

siswa.  

Tabel 4.15 Perbandingan Minat Belajar Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 1 

Colomadu Pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2   

No 
Kriteria Minat 

Belajar 
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tidak baik - - - - - - 

2 Kurang baik 7 19,44% 5 13,86% 4 11% 

3 Baik  26 72,22% 25 69,44% 27 75% 

4 Sangat Baik 3 8,33% 6 16,67% 5 14% 

 Jumlah 36 100% 36 100% 36 100% 

Berdasarkan Tabel 4.15 dapat dilketahui perbandingan minat belajar siswa dari 

pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Terjadi peningkatan pada kriteria kurang baik, baik 

dan sangat baik. Minat belajar pada pra siklus, siklus 1 dan siklus 2 apabila analisis 

berdasarkan kriteria minat belajar dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.15 

 
Gambar 4.15 Diagram Perbandingan Minat Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus 1 dan 

Siklus 2 

Terdapat 19,44% dengan kriteria kurang baik, 72,22% dengan kriteria baik serta 

8,33% dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan data pra siklus tersebut dapat 

dilaksanakan tindakan siklus 1 guna meningkatkan minat belajar siswa. 

Pembelajaran Siklus 1 yang dilaksanakan dengan mengunakan model Rotating Trio 

Exchange dapat dikatehui minat belajar siswa  13,86% dengan kriteria kurang baik, 
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69,44% dengan kriteria baik serta 16,67% dengan kriteria sangat baik. Tahap siklus1 

mengalami penurunan persentase kriteria kurang baik dan kriteria baik, serta 

mengalami peningkatan persentase kriteria sangat baik jika dibandingkan dengan 

tahap pra siklus. Berdasarkan data siklus1 maka dapat dilaksanakan ketahap 

selanjutnya yaitu ke tahap siklus2. 

Siklus 2 diperoleh data minat belajar yaitu 11% dengan kriteria kurang baik, dan 

75% dengan kriteria baik, serta 14% dengan kriteria sangat baik. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui siklus 2 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

siklus1, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa minat belajar meningkat dengan 

model pembelajaran Rotating Trio Exchange.  

2. Ketuntasan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Colomadu 

Setelah diamati oleh observer mengenai hasil belajar siswa kelas VIII C SMP 

Negeri 1 Colomadu pada pelajaran matematika materi Teorema Pythagoras 

diperoleh data seperti pada Tabel 4.16  

Tabel 4.16 Perbandingan Hasil Belajar Siswa Kelas VIII C SMP Negeri 1 

Colomadu Pada Pra Siklus, Siklus 1, dan Siklus 2   

No Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus 1 Siklus 2 

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Tuntas 15 42% 24 67% 33 94% 

2 Tidak 
tuntas 

21 58% 12 33% 3 6% 

Jumlah 36 100% 36 100% 36 100% 

Nilai rata-rata 61 80 89 

Nilai tertinggi 86 100 100 

Nilai terendah 13 33 50 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat dilketahui perbandingan hasil belajar siswa dari 

pra siklus, siklus 1 dan siklus 2. Terjadi peningkatan pada pra siklus, siklus 1 dan 

siklus 2 dapat disajikan dalam bentuk Gambar 4.16 

 
Gambar 4.16 Diagram Perbandingan Hasil Belajar Siswa Pra Siklus, Siklus 1 dan 

Siklus 2 
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Ketuntasan belajar siswa sebesar 42% dan siswa tidak tuntas sebesar 58% pada 

pra siklus. Mengetahui hasil pra siklus seperti ini maka peneliti melaksanakan tahap 

tindakan siklus 1 guna memperbaiki minat dan hasil belajar siswa kelas VIIIC. Siklus 

1 dapat diketahui ketuntasan belajar siswa sebesar 67% dan tidak tuntas 33% 

kondisi ini meningkat dibandingkan dengan hasil belajar pada pra siklus. 

Meskipun siklus 1 mengalami peningkatan bukan berarti pembelajar berhenti 

sampai siklus 1 dikarenakan ketuntasan klasikal pada siklus1 belum mencapai 

indikator keberhasilan yaitu ketuntasan klasikal 75%. Berdasarkan hasil siklus1 

maka penelitian dilanjutkan ke siklus 2. Tahap siklus2 diperoleh ketuntasan hasil 

belajar siswa sebesar 94% dan 6% siswa tidak tuntas. Kondisi siklus 2 ini dikatakan 

berhasil karena indikator keberhasilan klasikla lebih dari 75% yaitu 94% atau siswa 

yang tuntas 33 siswa, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil belajar 

meningkat dengan model pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

3. Hasil Observasi Kegiatan Guru Dalam Pembelajaran 

Setelah diamati oleh observer kinerja guru dalam mengajar menggunakan 

model pembelajaran Rotating Trio Exchange diperoleh data yang tampak pada 

Tabel 4.17. 

Tabel 4.17 

Kesesuaian Guru Mengajar Menggunakan Model Rotating Trio Exchange  

Siklus 1 dan Siklus 2 

Kegiatan  Mengajar Nilai Presentase Kriteria  

Siklus 1 pertemuan 1 80% Baik Sekali 

Siklus 1 pertemuan 2 85% Baik Sekali 

Siklus 2 pretenuan 1 95% Baik Sekali 

Siklus 2 pertemuan 2 95% Baik Sekali 

kegiatan  guru menunjukan selama pembelajaran menggunakan model Rotating 

Trio Exchange pada siklus 1 pertemuan pertama memperoleh skor 16 dengan nilai 

persentase 80 % dikatakan baik sekali, pada  pertemuan kedua siklus 1 medapat 

skor 17 dengan nilai persentase 85% dikatakan baik sekali. Siklus 2 pertemuan 

pertama memperoleh skor 19 dengan nilai persentase 95 % dikatakan baik sekali, 

begitu juga pada  pertemuan kedua siklus 2 mendapat skor 19 dengan nilai 

persentase 95% dikatakan baik sekali. 

Hasil kegiatan guru mengajar tersebut dengan menggunakan model 

pembelajaran Rotating Trio Exchange pada siklus 1 pertemuan pertama yaitu 80% 

dengan kategori baik sekali dan pertemuan kedua yaitu 85% dengan kategori baik 

sekali. Siklus 2 mengalami peningkatan, pada pertemuan pertama dan pertemuan 

ke dua samayaitu 95% katagori baik sekali. Disimpulkan bahwa kegiatan 

pembelajaran menggunakan model  Rotating Trio Exchange pada pelajaran 
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matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Colomadu dari setiap pertemuan 

mengalami peningkatan ditunjukan dari nilai persentase kegiatan guru mengajar. 

Jika dilihat berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran yang direncanakan, maka 

dapat dikatakan kegiatan pembelajaran siklus 2 berhasil. 

E. Pembahasan 

Minat dan hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu meningkat 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. Minat dan 

hasil belajar siswa meningkat karena model pembelajaran dari pembelajaran 

konvensional yang banyak di dominasi oleh guru, di ubah menjadi pembelajaran 

kooperatif dimana siswa dapat belajar berkelompok dengan teman satu kelasnya 

dengan membentuk kelompok Trio.  Dalam kelompok ini siswa dapat bekerja sama 

menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru, dan di dalam kelompok ini siswa 

saling membantu menjelaskan kepada teman satu kelompok dengan bahasa 

mereka sendiri sehingga siswa menjadi tambah mengerti dengan apa yang mereka 

pelajari. Pembelajaran berkelompok ini secara tidak sadar meningkatkan minat 

belajar siswa dimana setiap pelajaran sebelum diadakan tindakan terdapat siswa 

yang tidur di kelas atau tidak memperhatika guru ketika mengajar, dengan 

berkelompok siswa merasa senang karena seusia anak SMP masih senang bermain-

main dengan kelompok Trio ini siswa diminta untuk berpindah-pindah pasangan 

dan disinilah muncul minat belajar siswa untuk mengerti soal apa yang di hadapi.  

Proses pembelajaran menggunakan model Rotating Trio Exchange sangat menarik 

bagi siswa dan guru. Meskipun pada awal dimulainya pembelajaran menggunakan 

model ini banyak siswa yang bingung, tapi setelah di ulang ke pertemuan 

berikutnya siswa sangat antusias dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan terdapat temuan bahwa dari pra siklus menuju siklus 1 

terjadi peningkatan jumlah siswa yang tuntas demikian hasil siklus 1 ke siklus 2, 

namun demikian masih terdapat siswa yang belum mencapai KKM. Terdapat tiga 

siswa yang sampai siklus 2 belum mencapai KKM. Dikarenakan dalam proses 

pembelajaran siswa tidak antusias dalam mengikuti model pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru dan daya tangkap siswa terhadap pembelajaran 

matematika kurang. Meskipun tidak tuntas dalam proses pembelajaran tetapi 

mengalami peningkatan meskipun kurang maksimal.          

Berdasarkan hasil analisis di atas telah dibahas secara menyeluruh mulai dari 

kondisi awal, siklus 1, dan siklus 2 mengenai model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange yang dilaksanakan oleh guru mata pelajaran matematika dengan standar 

kompetensi  menggunakan teorema Pythagoras dalam memecahkan masalah 

untuk siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu.Telah dibuktikan bahwa 

penerapan model pembelajaran Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan minat 
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dan hasil belajar siswa setelah melalui tahap evaluasi pada siklus 1 dan siklus 2 

yang mengalami peningkatan. 

Minat belajar mengalami peningkatan pada pra siklus, siklus1, dan siklus2. 

Terdapat 19,44% dengan kriteria kurang baik dan 72,22% dengan kriteria baik serta 

8,33% kriteria sangat baik. Berdasarkan data pra siklus tersebut dapat dilaksanakan 

tindakan siklus 1 guna meningkatkan minat belajar siswa. Pembelajaran Siklus 1 

yang dilaksanakan dengan mengunakan model Rotating Trio Exchange dapat 

dikatehui minat belajar siswa  13,86% dengan kriteria kurang baik, 69,44% dengan 

kriteria baik dan 16,67% dengan kriteria sangat baik. Tahap siklus1 mengalami 

peningkatan persentase jika dibandingkan dengan tahap pra siklus. Berdasarkan 

data siklus1 maka dapat dilaksanakan ketahap selanjutnya yaitu ke tahap siklus2. 

Siklus 2 diperoleh data minat belajar yaitu 11% dengan kriteria kurang baik, dan 

75% dengan kriteria baik serta 14% dengan criteria sangat baik. Berdasarkan data 

tersebut dapat diketahui siklus 2 mengalami peningkatan dibandingkan dengan 

siklus1, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa minat belajar meningkat dengan 

model pembelajaran Rotating Trio Exchange.  

Ketuntasan belajar siswa sebesar 42% pada pra siklus. Setelah dilaksanakan 

Siklus 1 dapat diketahui ketuntasan belajar siswa sebesar 67% kondisi ini 

meningkat dibandingkan dengan hasil belajar pada pra siklus. Meskipun siklus 1 

mengalami peningkatan bukan berarti pembelajaran berhenti sampai siklus 1 

dikarenakan ketuntasan klasikal pada siklus1 belum mencapai indikator 

keberhasilan yaitu ketuntasan klasikal 75%. Berdasarkan hasil siklus1 maka 

penelitian dilanjutkan ke siklus 2. Tahap siklus2 diperoleh ketuntasan hasil belajar 

siswa sebesar 94%. Kondisi siklus 2 ini dikatakan berhasil karena indikator 

keberhasilan klasikla lebih dari 75% yaitu 94% atau siswa yang tuntas 33 siswa, 

maka dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil belajar meningkat dengan model 

pembelajaran Rotating Trio Exchange. 

Hasil kegiatan guru mengajar dapat dilihat pada Gambar 4.7 dengan 

menggunakan model pembelajaran Rotating Trio Exchange pada siklus 1 

pertemuan pertama yaitu 80% dengan kategori baik sekali dan pertemuan kedua 

yaitu 85% dengan kategori baik sekali. Siklus 2 mengalami peningkatan, pada 

pertemuan pertama dan pertemuan ke dua sama yaitu 95% katagori baik sekali. 

Disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran menggunakan model  Rotating Trio 

Exchange pada pelajaran matematika siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu 

dari setiap pertemuan mengalami peningkatan ditunjukan dari nilai persentase 

kegiatan guru mengajar. Jika dilihat berdasarkan seluruh kegiatan pembelajaran 

yang direncanakan, maka dapat dikatakan kegiatan pembelajaran siklus 2 berhasil. 

 




