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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan penerapan model Rotating Trio Exchange dapat 

meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas VIII C SMP Negeri 1 Colomadu.   

Penerapan model Rotating Trio Exchange mengalami peningkatan minat dan hasil 

belajar siswa dari pra siklus, siklus 1 sampai siklus 2. Minat belajar mengalami 

peningkatan pada pra siklus, siklus1, dan siklus2. 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, 69,44% dengan kriteria baik serta 

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 kriteria sangat baik.  

Hasil belajar juga mengalami peningkatan pada pra siklus terdapat hanya 42% 

siswa yang hasil belajarnya tuntas. Setelah mengalami tindakan pada siklus 1 

mengalami peningkatan menjadi rata-rata  80 dengan siswa yang tuntas 67% atau 

24 siswa. Siklus 2 mengalami peningkatan dari pada siklus 1 rata-rata 89 yang 

tuntas 92% atau 33 siswa. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui siklus 2 

mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus1, maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa minat dan hasil belajar meningkat dengan model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh peneliti memberikan beberapa saran 

agar dalam proses pembelajaran dapat menyenangkan dan menarik serta 

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

berikut. 

1. Bagi sekolah 

Memberi masukan kepada guru untuk mengupayakan peningkatan minat dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika malalui penerapan model 

pembelajaran kooperatif. 
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2. Bagi guru 

Merupakan pandangan baru bagi guru untuk menggunakan berbagai model 

pembelajaran tidak hanya dengan menggunakan model Rotating Trio Exchange. 

Guru diharapkan menerapkan model pembelajaran inovatif lainnya yang sesuai 

dengan karakteristik matematika guna menumbuhkan minat belajar dan 

meningkatkan hasil belajar. 

3. Bagi peneliti 

a. Penelitian itu telah memberikan bukti empirik bahwa model Rotating Trio 

Exchange dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa, maka 

selanjutnya dapat dilakukan penelitian berikutnya guna melihat apakah 

model Rotating Trio Exchange juga dapat meningkatkan kreatifitas dan hasil 

belajar siswa. 

b.  Mengkolaborasikan model Rotating Trio Exchange dengan model 

pembelajaran lainnya. 

 




