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ABSTRAK 

PENINGKATAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI 

METODE PEMBELAJARAN ROTATING TRIO EXCHANGE TEMA 

INDAHNYA NEGERIKU KELAS IV SD MUHAMMADIYAH 1  

KETELAN SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

Arifin Bachtiar Mardiyono, A 510 110 008, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2015, 73 halaman. 

Penelitian Tindakan Kelas dengan rumusan masalah “Apakah metode 

pembelajaran Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan motivasi dan  hasil 

belajar Tema Indahnya Negeriku kelas IV SD Muhammadiyah 1 Ketelan 

Surakarta Klaten Tahun Pelajaran 2014/2015?”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk meningkatan Motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Tema 

Indahnya Negeriku pada siswa kelas IV dengan menggunakan metode 

pembelajaran Rotating Trio Exchange. Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek 

penerima tindakan adalah siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 

yang berjumlah 30 siswa, subjek pelaku tindakan yaitu peneliti dan guru. Tehnik 

pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara, observasi, 

dokumentasi dan tes. Tehnik analisis data yang digunakan dengan menggunakan 

tehnik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, 

verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran Tema Indahnya Negeriku Subtema 

Keindahan Alam Negeriku. Hal ini dapat dilihat dari motivasi siswa kondisi awal 

45,27% mengalami peningkatan pada siklus I sebesar 68,88% dan siklus II 

sebesar 89,72%. Hasil belajar pada kondisi awal 46,7% mengalami peningkatan 

pada siklus I 66,7 dan 100% pada siklus II. Dengan demikian dari penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran Rotating Trio 

Exchange dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar Tema Indahnya 

Negeriku kelas IV SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta Klaten Tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

 

 

Kata kunci : Motivasi, Hasil Belajar, Rotating Trio Exchange. 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya pendidikan merupakan proses untuk membantu 

manusia dalam mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu 

menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Sejalan dengan perkembangan 

masyarakat dewasa ini, pendidikan banyak menghadapi berbagai 

tantangan dan hambatan. Salah satu hambatannya adalah rendahnya mutu 

pendidikan di negara ini, sehingga dengan adanya hambatan tersebut akan 

menjadikan sebuah tantangan bagi pengelola pendidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di indonesia. 

Pendidikan bertujuan menumbuh kembangkan potensi manusia 

agar menjadi manusia dewasa, beradab, dan normal. Pendidikan akan 

membawa perubahan sikap, perilaku dan nilai-nilai pada individu, 

kolompok, dan masyarakat. Melalui pendidikan diharapkan mampu 

membentuk  individu-individu yang berkompetensi di bidangnya sehingga 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Motivasi  dan 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 aktivitas 

belajar yang lebih besar dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini 

menempatkan motivasi dan hasil belajar pada posisi yang penting di dalam 

proses pembelajaran, akan tetapi realita di lapangan menunjukan bahwa 

banyak siswa yang tidak memiliki kemauan belajar yang tinggi pada tema 

Indahnya Negeriku. 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 ini menunjukan bahwa 

siswa masih memilki motivasi belajar yang rendah, dan pengaruhnya 

secara langsung adalah menurunnya hasil belajar mereka. Kesenjangan 

antara hasil belajar dengan motivasi belajar siswa ini, salah satunya 

disebabkan karena tidak adanya strategi atau model pembelajaran yang 



efektif selama proses belajar mengajar serta tidak terciptanya suasana 

terbuka antara guru dan siswa.  

Hasil wawancara dan observasi dengan guru kelas IV pada tanggal 

28 Oktober 2014 diperoleh bahwa dalam pembelajaran banyak 

permasalahan yang dihadapi guru. Salah satunya adalah rendahnya 

aktivitas belajar siswa di SD Muhammadiyah 1 Surakarta ditunjukkan oleh 

banyaknya siswa yang hanya diam, duduk, dan mendengarkan saja  ketika 

proses pembelajaran berlangsung. Hal tersebut disebabkan oleh proses 

pembelajaran yang kurang memiliki daya tarik yang diterapkan oleh guru. 

Model pembelajaran yang diterapkan guru cenderung membosankan 

sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang rendah dalam mengikuti 

proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilaksanakan masih 

menggunakan metode konvensional dimana siswa tidak dilibatkan secara 

aktif dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba menerapkan 

salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange untuk mengungkapkan apakah dengan model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

Penulis memilih model pembelajaran ini karena sangat membantu dalam 

menghidupkan materi yang tidak menarik. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis dalam 

penelitian ini mengambil judul ”Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar 

Siswa Melalui Metode Pembelajaran Rotating Trio Exchange Tema 

Indahnya Negeriku Kelas IV SD Muhammadiyah 1 Surakarta  Tahun 

Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Menurut Igak Wardhani (2007: 14) “Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya 

sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya 

sebagai guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat.” 



Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta 

dengan subjek penerima tindakan adalah 30 siswa kelas IV. Pada 

penelitian ini data diperoleh melalui beberapa cara yaitu :melalui 

observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan catatan lapangan. Untuk 

memperoleh data yang valid juga diperlukan instrument penelitian pula, 

adapu pada penelitian ini instrument penelitiannya adalah lembar 

wawancara, lembar observasi dan soal tes. 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis 

deskriptif  dilakukan dengan metode alur. Alur yang dilalui meliputi  

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

seperti yang diungkapkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2008: 91) 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sedangkan 

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah peningkatan 

motivasi belajar yaitu (1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) 

Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, dan (3) Adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar, sehingga memungkinkan peserta didik dapat 

belajar dengan baik  telah mencapai prosentase sebesar 80%. Hasil belajar 

siswa Tema Indahnya Negeriku Subtema Macam-macam Sumber Energi 

Pembelajaran Pertama  melalui metode pembelajaran Rotating Trio 

Exchange pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 

Pelajaran 2014/2015. Indikator keberhasilan siswa memenuhi ketuntasan 

minimal 2,66 sebesar 80%. 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Observasi awal adalah langkah pertama dalam penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti bersama guru kelas. Hasilnya diperoleh hasil 

bahwa motivasi siswa sebesar 45,27% dengan rincian aspek hasrat dan 

keinginan berhasil sebesar 45,83%, aspek dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar sebesar 47,5%, dan aspek kegiatan yang menarik dalam 

pembelajaran sebesar 42,5%. Sedangkan nilai rata – rata siswa kelas IV 



adalah C(2,6). Siswa yang sudah mencapai ketuntasan ada 14 siswa atau 

46,7%. 

Untuk dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 

IV SD Muhammadiyah 1 Surakarta  dibutuhkan suatu perubahan dalam 

mengajar salah satunya yaitu dengan menggunakan metode  pembelajaran 

Rotating Trio Exchange. 

Tindakan Siklus I dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2015  

alokasi waktu yaitu 4 x 35 menit. Pada tahap ini peneliti akan melakukan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

1) Menentukan materi yang akan dijadikan sebagai bahan ajar untuk 

dipraktekkan dengan menerapkan metode pembelajaran Rotating 

Trio Exchange. 

2) Menyusun Rencana Pelakasanaan Pembelajaran sesuai dengan 

tindakan yang akan dilakukan. 

3) Membuat pedoman observasi. 

Setelah pelaksanaan tindakan diperoleh hasil bahwa motivasi 

belajar siswa meningkat menjadi 68,88% dengan aspek hasrat dan 

keinginan berhasil sebesar 70,83%, aspek dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar sebesar 66,66%, dan aspek kegiatan yang menarik dalam belajar 

sebesar 69,16%. Sedangkan nilai rata – rata siswa kelas I yaitu B (2,93). 

Siswa yang sudah mencapai ketuntasan ada 20 siswa (66,7%). Adapun 

refleksi pada siklus I adalah Metode pembelajaran Rotating Trio Exchange 

yang diterapkan belum berjalan dengan baik, karena sebelumnya belum 

pernah  diterapkan di kelas tersebut, sehingga siswa belum terbiasa, 

sebagian besar siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, hanya 

beberapa siswa yang menunjukkan antusias mereka selama proses 

pembelajaran, dan Pengkondisian kelas yang kurang sehingga keadaan 

kelas terbiasa gaduh dan tingkat konsentrasi menjadi rendah. 

Tahap perencanaan siklus II meliputi : 

a) Menyusun rencana pembelajaran. 

b) Menyiapkan pedoman observasi. 



c) Menyusun proses kegiatan berdiskusi. 

d) Menyusun evaluasi siswa secara individu. 

Dari siklus II diperoleh hasil bahwa motivasi belajar siswa sebesar 

89,72% dengan aspek hasrat dan keinginan berhasil sebesar 90%, aspek 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar sebesar 91,66%, dan aspek kegiatan 

yang menarik dalam belajar sebesar 87,5%. Sedangkan hasil belajar 

meningkat menjadi B (3,53) dengan siswa yang sudah mencapai ketuntasan 

ada 30 siswa (100%). Dengan demikian maka hipotesis penelitian ini 

diterima. 

D. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 

“penerapan metode pembelajaran Rotating Trio Exchange dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajarTema Indahnya Negeriku Subtema 

Keindahan Alam Negeriku pada siswa kelas IV SD Muhammadiyah 1 

Ketelan Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015. Peningkatan motivasi belajar 

ini berdampak pula pada meningkatnya hasil belajar siswa. Peningkatan 

motivasi belajar pada pra siklus rata-rata sebesar 45,27%. Kemudian pada 

siklus I rata-rata sebesar 68,88% dan pada siklus II rata-rata sebesar 89,72%. 

Berarti motivasi belajar siswa sudah mengalami peningkatan yang cukup 

memuaskan walaupun belum keseluruhan siswa mencapai hal tersebut. 

Peningkatan hasil belajar pada pra siklus jumlah siswa yang mencapai KKM 

hanya sebesar 14 siswa dari 30 siswa atau 46,7%. Kemudian pada siklus I 

meningkat sebesar 20 siswa dari 30 siswa atau 66,7%. Dan pada siklus II 

jumlah siswa yang mencapai KKM sebesar 30 siswa dari 30 siswa sebesar 

100%. Dari peningkatan motivasi dan hasil belajar tersebut setelah 

diterapkannya metode pembelajaran Rotating Trio Exchange, maka 

dinyatakan hipotesis diterima. 
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