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BAB II 

Kajian Pustaka 

A. Kajian Teori 

1. Hasil Belajar Matematika 

a. Definisi Belajar 

Menurut Piaget, belajar adalah hasil perkembangan saling melengkapi antara 

asimilasi dan akomondasi dalam proses menyusun kembali dan mengubah apa 

yang telah diketahui (Syaiful, 2003: 24). Sejalan dengan Piaget, Paul Suparno (1997, 

60) mendefinisikan belajar sebagai proses aktif pelajar mengkonstruksi arti entah 

teks, dialog, pengalaman dan lain-lain. Udin (2008: 6.15) menjelaskan belajar 

adalah proses mengkonstruksi pengetahuan melalui proses internal seseorang dan 

interaksi dengan orang lain. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka belajar adalah proses aktif pelajar 

untuk mengkostruksi pengetahuan atau arti (teks, dialog, pengalaman) melalui 

asimilasi dan akomodasi guna menyusun kembali dan mengubah apa yang telah 

diketahui sebelumnya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dikelompokan menjadi 2, faktor 

internal dan faktor eksternal (Slameto, 2010: 54).  

1) Faktor internal 

a) Faktor jasmaniah 

Secara umum kondisi jasmaniah, seperti kesehatan yang prima, tidak 

dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani dan 

sebagainya. Hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik dalam menerima 

materi pelajaran. 

b) Faktor Psikologis 

Setiap indivudu dalam hal ini peserta didik pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, 

minat, bakat, motif, motivasi, kognitif dan daya nalar peserta didik. 

c) Faktor kelelahan 

Faktor kelelahan pada diri seseorang sulit untuk dipisahkan karena itu 

mempengaruhi belajar agar dapat belajar dengan baik haruslah menghindari 

jangan sampai kelelahan. 
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2) Faktor eksternal  

a) Faktor keluarga 

Faktor keluarga dapat mempengaruhi belajar. Faktor ini menerima 

pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. 

b) Faktor sekolah 

Faktor-faktor sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang direncanakan. Faktor-faktor sekolah ini 

berupa kurikulum, sarana, mengajar, relasi guru dengan siswa, disiplin 

sekolah, dan waktu sekolah. 

c) Faktor masyarakat 

Faktor–faktor masyarakat berpengaruh karena keberadaan siswa dalam 

masyarakat. Faktor–faktor masyarakat berupa mass media dan bentuk 

kehidupan masyarakat, yang semuanya mempengaruhi belajar. 

b. Pengertian Matematika 

Menurut Russel (Hamzah, 2009: 108) matematika adalah suatu studi yang 

dimulai dari pengkajian bagian-bagian yang sangat dikenal menuju arah yang tidak 

dikenal. Arah yang dikenal tersusun baik (konstruktif) secara bertahap menuju arah 

yang rumit (kompleks) dari bilangan bulat ke bilangan pecahan, bilangan riil ke 

bilangan kompleks, dari penjumlahan dan perkalian ke diferensial dan integral, 

serta menuju ke matematika yang lebih tinggi. 

Matematika menurut Soedjadi (2000: 11) merupakan pengetahuan tentang 

bilangan dan kalkulasi. Cockroft mendefinisikan matematika sebagai suatu bidang 

ilmu yang merupakan alat berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 

persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan konstruksi, 

generalitas dan individualitas, dan mempunyai cabang-cabang antara lain 

aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis (Hamzah, 2009: 109). 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Soedjadi (2000) dan Cockraf (2009) 

maka dapat didefinisikan bahwa matematika adalah suatu bidang ilmu tentang 

bilangan dan kalkulasi yang merupakan berkomunikasi, alat untuk memecahkan 

berbagai persoalan praktis, yang unsur-unsurnya logika dan intuisi, analisis dan 

konstruksi, generalitas dan individualitas, dan mempunyai cabang-cabang antara 

lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. 

c. Definisi Hasil Belajar Matematika 

Dimyati (2006: 3) mendefinisikan hasil belajar sebagai hasil dari suatu interaksi 

tindak belajar dan tindak mengajar. Menurut Sudjana (2012: 22) hasil belajar 

merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 
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pengalaman belajar. Lebih lanjut Brahim mendefinisikan hasil belajar sebagai 

tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang 

dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah materi 

pelajaran tertentu (Ahmad, 2013: 3). Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat 

disimpulkan  bahwa hasil belajar matematika adalah tingkat keberhasilan siswa 

dalam mempelajari materi pelajaran matematika di sekolah setelah ia menerima 

pengalaman tindak belajar yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil 

tes. 

2. Minat Belajar  

Minat adalah kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa aktivitas atau kegiatan (Slameto, 1995). Minat adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 

menyuruh (Slameto, 2010: 180).  

Menurut Sardiman (2007: 76) minat merupakan suatu kondisi yang terjadi 

apabila seseorang melihat situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan 

sendiri. Menurut Carl Safran, minat adalah suatu sikap yang positif terhadap 

sesuatu aktivitas, orang atau benda (Dewa, 1988: 61). Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktivitas dan memperhatikan itu secara konsisten dengan rasa 

senang.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah 

kecenderungan jiwa yang tetap untuk memperhatikan pada suatu hal tanpa ada 

yang menyuruh serta dihubungkan dengan keinginan-keinginan sendiri yang positif 

terhadap sesuatu aktifitas itu secara konsisten dengan rasa senang. Berdasarkan 

definisi minat maka ada 3 aspek terkait minat belajar yaitu rasa senang, perhatian, 

dan keinginan sendiri.   

Muhibbin Syah (2005: 132-133) mengklasifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat belajar siswa menjadi tiga yaitu faktor internal, eksternal, 

dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal yaitu meliputi aspek psikologis dan 

fisiologis. Faktor eksternal meliputi aspek lingkungan sosial dan aspek lingkungan 

non sosial. Faktor pendekatan belajar meliputi jenis upaya belajar siswa dan 

metode yang digunakan siswa untuk mempelajari materi-materi pelajaran. 

Berbeda dengan Muhibbin Syah, Crow (1984: 351–357) mengklasifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi minat menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 

1) Faktor kebutuhan dari dalam, kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang 

berkaitan dengan jasmani dan kejiwaan, yaitu faktor yang berhubungan erat 

dengan kebutuhan fisik, merangsang individu untuk mempertahankan diri dari 

rasa sakit, lapar dan hal yang berkaitan dengan kebutuhan fisik. 
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2) Faktor motif sosial, merupakan faktor yang dapat membangkitkan minat 

melakukan aktivitas-aktivitas sosial demi kebutuhan sosial. 

3) Faktor emosional, yaitu faktor emosi perasaan yang erat hubungannya dengan 

minat terhadap objek tertentu. Suatu aktivitas yang berhubungan dengan 

objek tertentu kemudian dapat menimbulkan rasa senang atau puas.    

3. Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange 

a. Pengertian pembelajaran kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis  

kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru (Suprijono, 2011: 54). Pembelajaran kooperatif menurut  Huda 

(2013: 32) adalah pembelajaran dimana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil 

dan saling membantu dalam belajar.  

Lie (Isjoni, 2010: 16) menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah 

pembelajaran gotong royong, yaitu sistem pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam 

tugas-tugas yang terstruktur. Menurut Johnson & Johnson (Isjoni, 2010 : 17) 

pembelajaran kooperatif adalah mengelompokkan siswa ke dalam suatu kelompok 

kecil agar siswa dapat bekerja sama dengan kemampuan maksimal yang mereka 

miliki dan mempelajari satu sama lain dalam kelompok tersebut. Berdasarkan 

pengertian tersebut pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dalam 

kelompok kecil guna saling membantu dalam proses pembelajaran.   

b. Prinsip dan Sintak Pembelajaran Kooperatif 

Rusman (Sigit, 2013: 51) mengungkapkan terdapat 4 tahap pembelajaran 

kooperatif sebagai berikut. 

1) Penjelasan materi yaitu tahap penyampaian pokok – pokok materi pelajaran 

sebelum siswa belajar dan berinteraksi di dalam kelompok.   

2) Belajar kelompok yaitu membentuk peserta didik menjadi beberapa kelompok 

untuk membahas materi yang telah ditentukan. 

3) Penilaian yaitu tahap yang dilakukan pada proses pembelajaran dengan 

melalui tes maupun penilaian nontes. 

4) Pengakuan tim yaitu tahap dimana pendidik menetapkan tim atau kelompok 

yang paling menonjol dalam proses pembelajaran. 

4. Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange 

a. Pengertian model pembelajaran rotating trio exchange 

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). 
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Pembelajaran kooperatif dapat diterapkan dalam model rotating trio exchange 

dimana semua siswa dalam satu kelas dibagi dalam 3 kelompok, untuk 

mengerjakan tugas secara terstruktur yang diberikan oleh guru. 

Ciri utama pada model pembelajaran Rotating Trio Exchange adalah langkah 

Rotating (berputar dalam kelompok), Trio (kelompok terdiri tiga anggota), 

Exchange (pergantian anggota kelompok). Berdasarkan 8ocus utama dapat 

disimpulkan bahwa Rotating Trio Exchange merupakan pembelajaran berkelompok 

yang terdiri dari tiga anggota yang dapat bergantian pasangan dengan kelompok 

lain secara memutar sesuai arah jarum jam atau berlawan arah jarum jam. 

b. Langkah-langkah model pembelajaran rotating trio exchange 

Silberman (2009: 85) mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran 

rotating trio exchange adalah sebagai berikut. 

1) Guru membagi kelompok menjadi tiga anggota tiap kelompok. 

2) Guru meminta tiap kelompok untuk menentukan nomor 0, 1, 2 untuk masing-

masing anggota. 

3) Guru mulai memberikan soal, setelah kelompok mengerjakan soal yang 

diberikan guru selanjutnya anggota yang bernomor 1 memutar satu trio 

searah jarum jam dan anggota 2 memutar dua trio berlawanan arah jarum 

jam. Sedangkan nomor 0 untuk tetap karena mereka anggota tetap dari tiap-

tiap trio. Yang nantinya akan membentuk trio baru. 

4) Guru memberikan soal dengan meningkatkan kesulitan pada putaran-putaran 

baru. 

5) Guru melakukan perputaran sampai selesai soal yang akan disampaikan 

dengan meyesuaikan waktu pembelajaran di kelas. 

Contoh pola model pembelajaran Rotating Trio Exchange pada putaran I dan 

putaran II dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Pola model pembelajaran Rotating Trio Exchange 
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Keterangan : 9ocus9 A, B, C, dan D merupakan siswa dalam kelompok masing-

masing 

Simbol 1, 0, dan 2 merupakan nomor siswa dalam kelompok 

rotating trio exchange  

c. Kelebihan dan kekurangan  Rotating Trio Exchange 

Tidak ada model pembelajaran yang paling baik suatu model pembelajaran 

pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Pembelajaran kelompok akan tercapai 

apabila ada tanggung jawab individu artinya setiap anggota kelompok harus 

memiliki tanggung jawab guna kesuksesan kelompoknya masing-masing. 

Kelemahan yang ada diharapkan dapat diminalisir dengan peran guru yang 

senantiasa meningkatkan motivasi siswa yang lemah agar dapat berperan aktif, 

meningkatkan tanggung jawab siswa untuk belajar bersama, dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

Berdasarkan pengalaman pribadi peneliti di SMP Kristen 1 Salatiga Pada tahun 

Ajaran 2013/2014, kelebihan model pembelajaran Rotating Trio Exchange adalah 

mendorong siswa aktif berpikir, 9ocus9 kesempatan kepada siswa untuk 

menanyakan hal-hal yang kurang dipahami sehingga guru dapat menjelaskan 

kembali, perbedaan pendapat antara siswa dapat diatasi dengan adanya diskusi 

yang membuat mereka akan memecahkan masalah bersama, pertanyaan dapat 

menarik  perhatian siswa sehingga pada saat siswa kurang perhatian pada materi 

yang dihadapi maka akan kembali memperhatikan, dan mengembangkan 

keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan berpendapat. 

Kelemahan model pembelajaran Rotating Trio Exchange adalah Siswa merasa 

minder kepada siswa lain di dalam kelompoknya apabila tidak memahami soal yang 

dikerjakan, tidak mudah membuat soal sesuai dengan tingkat pemahaman masing-

masing siswa, waktu sering banyak terbuang apabila siswa di dalam kelompoknya 

tidak aktif, dan dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk 

memberikan pertanyaan kepada tiap siswa. 

5. Penelitian Tindakan Kelas 

a) Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas menurut Arikunto (2009: 105) adalah suatu 

pendekatan untuk meningkatkan perubahan 9ocus99 perbaikan terhadap hasil 

pendidikan dan pembelajaran. Menurut  Burns penelitian tindakan merupakan 

penerapan penemuan fakta pada pemecahan masalah dalam situasi sosial dengan 

pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya, 

yang melibatkan kolaborasi dan kerja sama peneliti, praktisi, dan orang awam 

(Kusnandar, 2011: 44) 
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Penelitian tindakan kelas menurut Kurt adalah suatu rangkaian langkah yang 

terdiri atas empat tahap, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi 

(Kusnandar, 2008: 42). Penelitian tindakan kelas menurut Mills merupakan 

penyelidikan sistematis yang dilaksanakan oleh guru atau peneliti dengan 

mengumpulkan informasi tentang bagaimana sekolah mereka bekerja, bagaimana 

mereka mengajar, dan bagimana siswa belajar (Hopkins, 2008: 88). 

Penelitian tindakan kelas memiliki peranan yang sangat penting dan strategis 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran apabila dilaksanakan dengan baik dan 

benar. Wibawa mendefinisikan penelitian tindakan kelas merupakan suatu 

penelitian yang mengangkat masalah-masalah 10ocus10 yang dihadapi oleh guru di 

lapangan (Tukiran, 2010: 15). 

Berdasarkan pengertian tersebut penelitian tindakan kelas adalah suatu 

penelitian atau penyelidikan sistematis yang mengangkat masalah-masalah actual 

yang dihadapi guru yang meliputi empat tahap perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi guna meningkatkan perubahan kea rah perbaikan 

terhadap hasil pendidikan dan pembelajaran yang meliputi kolaborasi atau 

kerjasama peneliti, praktisi dan orang awam. 

b) Karakteristik Penelitian Tindakan Kelas 

Menurut Hopskins (Sarwiji, 2011: 15) penelitian tindakan kelas memiliki tiga 

karakteristik yaitu: perbaikan proses pembelajaran dari dalam, usaha kolaboratif 

antara guru dan dosen ,serta bersifat fleksibel. Penelitian tindakan kelas memiliki 

karakteristik sebagai berikut yaitu: penelitian berawal dari kerisauan guru akan 

kinerjanya, tetap mengikuti kaidah-kaidah penelitian, 10ocus penelitian berupa 

kegiatan pembelajaran, tujuan penelitian memperbaiki pembelajaran (Zainal, 2011: 

2). 

Menurut Wiriaat Madja (Tukiran, 2010: 19) penelitian tindakan kelas memiliki 

dua karakteristik yaitu kebebasan berpikir dan beragumen pada pihak siswa dan  

mendorong guru untuk bereksperimen, meneliti, dan menggunakan kearifan dalam 

mengambil keputusan. Menurut Sulipan penelitian tindakan kelas memiliki lima 

karakteristik yaitu didasari atas masalah yang dihadapi praktisi pendidik dalam 

pembelajaran, dilakukan secara kolaboratif melalui kerjasama dengan pihak lain, 

peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi, memecahkan masalah 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran, dilakukan dalam rangkaian beberapa 

siklus, dan  tindakannya meliputi efektifitas proses pembelajaran (Sutarman, 2011: 

7).  

c) Model Penelitian Tindakan Kelas  

Penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Colomadu 

akan menggunakan model Kurt Lewin. Model Kurt Lewin adalah model pertama 
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dalam  penelitian tindakan kelas yang diperkenalkan pada tahun 1946, dan 

merupakan acuan dasar dari berbagai model penelitian tindakan kelas yang lain 

(Tukiran, 2010: 23). 

Model Kurt Lewin dalam pelaksanaanya dalam satu siklus penelitian tindakan 

kelas ini terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan (planning), tindakan (acting), 

observasi (observing), refleksi (reflecting). Langkah model Kurt Lewin dapat dilihat 

pada Gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Langkah Model Kurt Lewin 

6. Penelitian Relevan 

Kholillah (2012) melalui hasil penelitiannya tentang pengaruh model 

pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange terhadap minat belajar 

matematika siswa kelas VII pada materi Luas Permukaan Kubus. Menyimpulkan 

bahwa rata-rata minat belajar matematika siswa yang diajar dengan model 

pembelajaran ini lebih tinggi dari pada rata-rata minat belajar matematika siswa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Penelitian serupa dilakukan oleh 

Itqan (2013) mengenai materi Kaidah Pencacahan yang diterapkan pada siswa kelas 

XI IPS SMAN 2 Malang dengan menggunakan model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode 

Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang 

disampaikan dibandingkan dengan metode yang telah digunakan sebelumnya yaitu 

Tes Komunikasi dari peningkatan sebesar 10% menjadi 83,3%. Penerapan model 

pembelajaran tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas siswa dari 71,6% 

menjadi 85,6%, tetapi juga turut meningkatkan aktivitas guru dari 73,3% menjadi 

88,3%.  

Hasil penelitian Zoraida dkk. (2013) mengenai materi jarak dengan penerapan 

model pembelajaran Rotating Trio Exchange yang dikombinasikan dengan alat 

peraga Magic Box pada siswa kelas X SMA Negeri 1 Gombong menunjukkan hasil 

bahwa kelompok siswa yang menerapkan konsep Rotating Trio Exchange 

tindakan 

observasi perencanaan 

refleksi 
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mengalami ketuntatasan nilai hasil pembelajaran (KKM) dibandingkan dengan 

kelompok siswa kontrol.  

Sebagaimana ketiga peneliti ini, maka dalam penelitian ini juga akan 

menggunkan model  Rotating Trio Exchange. Berbeda dengan penelitian Zoraida 

yang menggunkan model  Rotating Trio Exchange dengan Magic Box maka 

penelitian ini akan memfokuskan pada model Rotating Trio Exchange sebagaimana 

penelitian Kholilah dan Itqan. Namun jika penggunaan model Rotating Trio 

Exchange dalam penelitian Kholilah untuk meningkatkan minat dan dalam 

penelitian Itqan untuk meningkatkan pemahaman siswa maka dalam penelitian  ini 

untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. 

7. Kerangka Berpikir Model Rotating Trio Exchange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian Tindakan Kelas 
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dilaksanakan pembelajaran kooperatif yang memiliki berbagai model 

pembelajaran.  

Terdapat model pembelajaran jika dilaksanakan di kelas VIII C akan memacu 

minat dan hasil belajar siswa. Model ini merupakan pembelajaran kelompok 

dimana setiap kelompok terdiri dari tiga siswa. Dimana saat pembelajaran 

berlangsung kelompok yang terdiri dari tiga siswa akan mengalami tiga tahap 

dalam pembelajaran yaitu Rotating (berputar dalam kelompok), Trio (kelompok 

terdiri tiga anggota), Exchange (pergantian anggota kelompok). Ini merupakan 

model pembelajaran kooperatif tipe Rotating Trio Exchange. Dimana setiap 

kelompok dituntut aktif dalam berdiskusi maupun dalam perpindahan kelompok. 

Hal ini diduga dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Model 

Rotating Trio Exchange pembelajaran secara tidak langsung meningkatkan minat 

belajar siswa melalui belajar berkelompok, siswa dengan aktif mencari 

kelompoknya dengan berpindah tempat duduk dan mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru secara berkelompok. Serta saling membantu antar anggota 

yang membuat menjadi mengerti tentang materi yang di pelajari membuat hasil 

belajar siswa meningkat. Proses pembelajaran ini dilaksanakan dengan 2 siklus 

yang masing-masing siklus terdiri dari 3 pertemuan.  

8. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian, rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir  di 

atas maka hipotesis tindakan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut. 

a. Melalui model Rotating Trio Exchange minat belajar matematika siswa kelas 

VIII C SMP Negeri 1 Colomadu akan meningkat. 

b. Melalui model  Rotating Trio Exchange hasil belajar matematika siswa kelas 

VIII C SMP Negeri 1 Colomadu akan meningkat. 

 




