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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan modal utama bagi setiap bangsa dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Negara Indonesia sangat 

memperhatikan dunia pendidikan. Terbukti, salah satu tujuan nasional Indonesia 

yang tercantum dalam pembukaan UUD’45 adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Selain itu, dalam pasal 31 ayat 3 pada batang tubuh UUD’45 juga 

menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak 

mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-

undang. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu pendidikan adalah 

proses pembelajaran di sekolah. Proses pembelajaran di sekolah sesuai standar 

proses Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah Proses pembelajaran 

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik 

(Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005). Namun demikian masih terdapat proses 

pembelajaran yang belum memenuhi standar proses tersebut, salah satunya 

pembelajaran di SMP Negeri 1 Colomadu. 

Hasil wawancara dengan guru dan siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Colomadu, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menganggap bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran yang menakutkan dan paling sulit sehingga 

banyak siswa yang tidak menyenangi matematika. Hal tersebut berdampak 

terhadap  hasil belajar siswa yang kurang. Dari 36 siswa 21 siswa tidak tuntas 

(58%). Hasil obsevasi saat proses pembelajaran memperlihatkan bahwa guru belum 

sepenuhnya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Guru hanya mengajar, 

menjelaskan, memberi contoh, memberi PR dan ulangan harian. Bahkan jarang 

sekali guru mengajak diskusi siswa tentang materi yang disampaikan. Saat 

observasi dalam pembelajaran matematika yang dilaksanakan oleh guru mata 

pelajaran matematika Bapak Banendro, S.Pd dan siswa kelas VIII tanggal 19 

Desember 2013 di SMP Negeri 1 Colomadu menunjukkan bahwa pembelajaran di 

kelas banyak didominasi oleh guru, dan tidak menciptakan suasana belajar yang 

menimbulkan minat belajar siswa. Seperti yang dikatakan siswa saat wawancara 

hal ini mengakibatkan minat belajar siswa kurang kalau pun ada yang minat 
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belajarnya baik hanya beberapa siswa. Tidak dilibatkannya siswa secara aktif dalam 

proses pembelajaran membuat siswa mengalami kebosanan saat proses 

pembelajaran hal ini terlihat dari di mana saat guru menjelaskan siswa banyak yang 

tidak memperhatikan, oleh karena itu salah satu model pembelajaran yang 

melibatkan siswa secara aktif adalah pembelajaran kooperatif.  

Anita Lie mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan 

sistem pembelajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk kerja 

sama dengan siswa lain dalam tugas yang terstruktur (Isjoni, 2012: 16). Salah 

satunya model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. Model   

pembelajaran Rotating Trio Exchange bagi siswa untuk mendiskusikan 

permasalahan dengan beranggotakan tiga orang. Penerapan teknik merotasi 

pertukaran pendapat, kelompok tiga orang ini diarahkan pada materi pelajaran 

yang akan disampaikan di dalam kelas. Rotating Trio Exchange merupakan cara 

mendalam peserta didik untuk berdiskusi tentang berbagai masalah dengan 

beberapa teman kelasnya pertukaran itu dapat dengan mudah dilengkapi dengan 

materi (Silberman, 2009: 85).  

Model Rotating Trio Exchange ini termasuk salah satu model 

pembelajaran langsung yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. 

Penelitian mengenai metode pembelajaran Rotating Trio Exchange terhadap mata 

pelajaran matematika ditingkat SMP dan SMA telah dilakukan oleh Itqan (2013), 

Kholilah (2012), dan Zoraida dkk. (2013). Hasil penelitian ketiganya menunjukkan 

adanya perubahan hasil belajar matematika para peserta didik setelah 

menggunakan model tersebut.  

Berdasarkan uraian tersebut maka dilaksanakan penelitian tindakan kelas 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. 

Penerapan model Rotating Trio Exchange ditujukan untuk meningkatkan minat dan 

hasil belajar siswa pada materi teorema pythagoras. Penelitian ini dilaksanakan di 

kelas VIII SMP Negeri 1 Colomadu pada Tahun Ajaran 2014. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana meningkatkan minat belajar siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Rotating Trio Exchange? 

2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe Rotating Trio Exchange? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui penerapan model Rotating Trio Exchange dalam upaya 

meningkatkan minat belajar siswa.  

2. Mengetahui penerapan model Rotating Trio Exchange dalam upaya 

meningkatka hasil belajar siswa.  

D. Batasan Masalah 

1. Minat pada penelitian ini dibatasi pada minat belajar siswa dalam pelajaran 

matematika. 

2. Hasil belajar matematika pada penelitian ini di batasi pada hasil tes 

matematika yang dilakukan setelah tindakan. 

E. Manfaat penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam 

dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran matematika dengan 

penggunaan model kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi siswa 

Memberikan suasana belajar yang lebih interaktif dan menyenangkan 

sehingga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar matematika siswa. 

b. Bagi guru 

Memberikan informasi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Rotating 

Trio Exchange sebagai model pembelajaran inovatif dan efektif dalam 

pembelajaran matematika dan 3ocus3 kesempatan bagi guru untuk 

melaksanakan model tersebut dalam pembelajaran.  

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil yang positif, minimal 

sebagai informasi dan perbaikan pengembangan pengajaran matematika 

selanjutnya, khususnya dalam memenuhi model pembelajaran yang lebih 

efektif. 

 




