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ABSTRAK 

 

PENINGKATAN MINAT DAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN ROTATING TRIO EXCHANGE 

PADA POKOK BAHASAN BANGUN DATAR KELAS VI SD NEGERI 02 
GEBYOG TAHUN AJARAN 2012/2013 

 

 

KALISNA KUMALA AGMI (A 510090007), Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, 2013,220 halaman.. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa 
kelas VI SD Negeri 02 Gebyog dengan model pembelajaran Rotating Trio 
Exchange. Peningkatan dapat dilihat secara proses maupun produk dengan 
menggunakan model Rotating Trio Exchange. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian diilakukan di SD Negeri 02 Gebyog. 
Subjek Penelitian adalah siswa kelas VI yang terdiri dari 17 siswa. Penelitian 
dilakukan dalam dua siklus. Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara 
peneliti dengan guru kelas VI SD Negeri 02 Gebyog. Teknik pengumpulan data 
yang diguakan dalam penelitian ini meliputi observasi, metode tes, dokumentasi, 
dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang didukung 
dengan data kuantitatif. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar 
observasi, pedoman wawancara, dokumentasi, dan lembar penilaian minat dan 
hasil belajar siswa. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi waktu. Hasil penelitian ini menunjukkan pengguanaan model 
Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 
VI SD Negeri 02 Genyog. Peningkatan tersebut tampak pada hasil proses dan 
produk. Minat belajar ditunjukkan pada:(1) Tertarik pada pelajaran, pada siklus I 
sebanyak 11 siswa (64,7%) dan mencapai 16 siswa (94,12%) pada siklus II.(2) 
Konsentrasi, pada siklus I sebanyak 9 siswa (52,94%) dan mencapai 15 siswa 
(88,24%) pada siklus II.(3) Teliti dalam belajar, pada sisklus I sebanyak 8 siswa 
(47,06%) dan mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II.(4)Kemauan dalam 
belajar, pada siklus I sebanyak 10 siswa (58,82%) dan mencapai 16 siswa 
(94,12%) pada siklus II.(5) Ulet dalam belajar, pada sisklus I sebanyak 7 siswa 
(41,18%) dan mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II. Peningkatan secara 
produk dapat dilihat dari skor rata-rata kelas hasil belajar dari siklus I hingga 
siklus II. Pada siklus I sebanyak 11 siswa (64,7%), pada siklus II mengalami 
peningkatan rata-rata skor kelas VI yang mencapai 15 siswa (88,24%). 

 

Kata Kunci : Minat belajar, hasil belajar, metode Rotating Trio Exchange. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang 

cukup memegang peranan penting dalam membentuk siswa menjadi 

berkualitas. Faktor yang menyebabkan siswa kurang partisipatif pada Mata 

Pelajaran Matematika adalah karena kurangnya minat. Untuk mengetahui 

minat siswa dalam belajar, dapat dilihat dari beberapa indikator minat 

belajar. Indikator disusun berdasarkan aspek minat siswa, diantaranya 

adalah kesukaan, ketertarikan, perhatian, dan keterlibatan, berdasarkan 

aspek tersebut, Rasyid (kamriantiramli.wordpress.com) merumuskan 

indikator tentang minat belajar siswa sebagai berikut : (1) bergairah untuk 

belajar, (2) tertarik pada pelajaran, (3) tertarik pada guru, (4) mempunyai 

inisiatif untuk belajar, (5) kesegaran dalam belajar, (6) konsentrasi dalam 

belajar, (7) teliti dalam belajar, (8) punya kemauan dalam belajar, (9) ulet 

dalam belajar. Minat siswa berdampak pula pada hasil belajar siswa. 

Semakin siswa memiliki minat belajar, maka hasil belajar siswa semakin 

mempunyai perkembangan yang baik. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis di SD 

Negeri 02 Gebyog dan diperoleh keterangan dari guru bidang studi 

Matematika bahwa beliau masih mendapatkan kendala dalam upaya 

meningkatkan minat dan hasil belajar Matematika khususnya kelas VI. 

Kendala tersebut antara lain adalah  kurangnya minat siswa  untuk belajar 

Matematika, dimana yang rata-rata siswa yang bermianat hanya sekitar 6 

siswa 35,29% dari jumlah 17 siswa kelas VI yang mencapai KKM (≥68). 

Sedangkan yang belum mencapai KKM (≥68) sebanyak 11 siswa atau 

sekitar 64,7%. 

Menurut (Sri Hartini et.al., 2008:86) Minat adalah rasa tertarik atau 

tidaknya seseorang terhadap suatu obyek tertentu. Jika siswa merasa 

tertarik terhadap mata pelajaran Matematika, berarti ia mempunyai minat 

terhadap Matematika tersebut. Sebaliknya, jika ia tidak merasa tertarik 

pada Matematika maka ia tidak mempunyai minat terhadap bidang studi 
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Matematika. Semakin tinggi minat anak terhadap suatu bidang studi, maka 

ia semakin senang mempelajari bidang studi tersebut. Seorang siswa akan 

mengahadapi suatu permasalahan belajarnya, apabila ia tidak memiliki 

minat terhadap mata pelajaran yang ia pelajari. Hal ini berarti, bahwa 

minat merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar. 

Menurut Samino (2012:48) hasil belajar adalah usaha seorang 

siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang diterima setelah belajar, 

adapun hasilnya dapat berupa angka, huruf, maupun tindakan dan wujud 

kongkritnya dapat berupa raport, transkip nilai, ijazah, piagam, sertifikat 

atau bentuk-bentuk lainnya. Sehingga hal ini berdampak pula pada siswa 

seperti yang diungkapkan oleh Nana Sudjana (2008 : 22) dimana hasil 

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

menerima pengalaman belajarnya. 

Model pembelajaran Rotating Trio Exchange adalah cara 

mendalam bagi peserta didik untuk berdiskusi tentang berbagai masalah 

dengan beberapa (namun biasanya tidak semua) teman sekelasnya. 

Pertukaran itu dapat dengan mudah dilengkapi dengan materi Pelajaran 

(Mel Silberman, 2005:85). 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud mengaddakan 

penelitian mengenai “Peningkatan Minat dan Hasil Belajar Matematika 

Melalui Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange Pada Pokok 

Bahasan Bangun Datar Kelas VI SD Negeri 02 Gebyog”. Tujuan yang 

ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian penelitian tersebut yaitu guna 

meningkatkan minat dan hasil belajar pada mata pelajaran Matematika 

dengan penerapan model Rotating Trio Exchange.  
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B. METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Gebyog kelas VI tahun 

ajaran 2012/2013. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian pada semester 

II, bulan Januari  2013. Subjek penelitian dalam model pembelajran 

Rotating Trio Exchange dengan materi bangun datar adalah seluruh siswa 

kelas VI  SD Negeri 2 Gebyog dengan jumlah 17 orang yang terdiri dari 10 

laki-laki dan 7 perempuan. Sedangkan guru dan peneliti bertugas 

mendiagnosis, membuat konsep, dan merancang tindakan. 

Jenis penelitian yang diambil yaitu Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), karena penelitian dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran di 

kelas khususnyaminat dan hasil belajar siswa. Penelitian Tindakan Kelas 

menurut Sanjaya (2009:26) merupakan proses pengkajian masalah 

pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dalam upaya untuk 

memecahkan masalah tersebut dengan cara melakukan berbagai tindakan 

yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari 

perlakuan tersebut. Perlakuan tersebut diberikan oleh guru yang kemudian 

dilakukan oleh siswa. Adapun tujuanan utama dari PTK adalah untuk 

memperbaiki atau meningkatkan mutu praktek pembelajaran di kelas. 

(Rubino, 2011:100). Sesuai dengan jenis PTK menggunakan model 

penelitian tindakan model penelitian Kemmis dan Mc Taggart (Rubino, 

2011:105) menjelaskan model Kemmis dan Mc Taggart dalam satu siklus 

terdapat empat komponen yang meliputi perencanaan, aksi atau tindakan, 

observasi, dan refleksi. 

Model pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dari 

(1)Teknik Observasi, teknik observasi adalah teknik pengumpulan secara 

sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap permasalahan 

yang diteliti. (2) Metode Tes, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan 

serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok (Arikunto, 2010:201). (3) Dokumentasi, dokumentasi adalah 
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kegiatan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, 

dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan 

sebagainya (Arikunto, 2010:201). (4) Wawancara, wawancara adalah cara 

pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara langsung berhadapan 

muka, peneliti bertanya secara lisan respondent menjawab secara lisan 

pula (Rubino, 2011:67). 

Teknik analisis data digunakan untuk mengetahui keefektifan suatu 

metode dalam kegiatan pembelajaran perlu diadakan analisa data. Analisis 

data yang peneliti gunakan adalah seperti yang dipaparkan oleh (Rubino, 

2011:47) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang diamati. Teknik analisis data dalam penelitian tindakan 

kelas ini dilihat dari analisis data proses dan produk. Analisis data secara 

proses diperoleh pada minat belajar siswa di kelas, sedangkan produk 

belajar diperoleh dari perolehan nilai hasil belajar siswa. 

 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Proses penelitian dilakukan secara kolaborasi antara guru kelas VI 

dengan peneliti secara keseluruhan telah terlaksana dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari perubahan minat dan hasil belajar siswa yang terjadi 

pada kondisi awal, siklus I, dan mencapai hasil yang memuaskan pada 

siklus II. Penjabaran diatas sesuai dengan pengertian belajar menurut 

Oemar Hamalik (2009: 28), belajar adalah “Suatu proses perubahan 

tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan”. Aspek 

tingkah laku tersebut adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, 

keterampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau 

budi pekerti dan sikap. 
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Dari hasil penelitian akan dibahas secara menyeluruh mulai dari 

kondisi awal, siklus I dan siklus II mengenai model pembelajaran Rotating 

Trio Exchange yang diterapkan oleh peneliti dan kolaborator pada mata 

pelajaran Matematika tentang Bangun Datar pada siswa kelas VI SD 

Negeri 02 Gebyog. Telah dapat dibuktikan melalui penilaian minat belajar 

melalui 5 aspek yaitu tertarik pada pelajaran, konsentrasi, teliti dalam 

belajar, kemauan dalam belajar, dan ulet dalam belajar. Sedangkan dari 

penilaian hasil belajar melalui evaluasi belajar disetiap siklus bahwa guru 

dapat meningkatkan minat dan hasil belajar materi Bangun Datar pada 

mata pelajaran Matematika kelas VI melalui model pembelajaran Rotating 

Trio Exchange. 

Berikut ini merupakan data dari minat belajar siswa kelas VI pada 

mata pelajaran Matematika tentang Bangun Datar melalui model 

pembelajaran Rotating Trio Exchange mengalami peningkatan secara 

proses dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: 

a. Tertarik pada pelajaran, pada kondisi awal mencapai 8 siswa (47,06%), 

kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 11 siswa (64,7%) dan 

mencapai 16 siswa (94,12%) pada siklus II. 

b. Konsentrasi, pada kondisi awal mencapai 6 siswa (35,29%), kemudian 

meningkat pada sisklus I sebanyak 9 siswa (52,94%) dan mencapai 15 

siswa (88,24%) pada siklus II. 

c. Teliti dalam belajar, pada kondisi awal mencapai 6 siswa (35,29%), 

kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 8 siswa (47,06%) dan 

mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II. 
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d. Kemauan dalam belajar, pada kondisi awal mencapai 7 siswa 

(41,16%), kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 10 siswa 

(58,82%) dan mencapai 16 siswa (94,12%) pada siklus II 

e. Ulet dalam belajar, pada kondisi awal mencapai 3 siswa (17,65%), 

kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 7 siswa (41,18%) dan 

mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II 

 

Tabel 1. Rata-rata Minat dan Hasil Belajar Siswa Kelas VI 

No. Variabel 
Jumlah Siswa (prosentase) 

Kondisi awal Siklus 1 Siklus 2 

1. Minat belajar 6 siswa 
35,29% 

9 siswa 
52,94% 

15 siswa 
88,24% 

2. Hasil belajar 7 siswa 
(41,18%) 

11 siswa 
(64,7%) 

15 siswa 
(88,24%) 

 

Pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa pada kondisi awal rata–rata 

prosentase minat belajar 35,29%, masih dikatakan rendah sehingga 

berpengaruh pada nilai hasil belajar siswa. Dari KKM yang sudah 

ditetapkan, baru 7 siswa dari 17 siswa atau 41,18% yang mendapat nilai 

68 . Berarti masih 10 siswa yang masih berada dibawah KKM. Hal ini 

menunjukkan bahwa guru belum dapat meningkatkan minat dan hasil 

belajar siswa karena ada beberapa faktor yang salah satunya yaitu belum 

diterapkannya model pembelajaran. 

Ditindak lanjuti pada siklus I dengan diterapkannya model 

pembelajaran Roatating Trio Exchange yang memberikan hasil lebih baik. 

Rata–rata prosentase minat belajar siklus I sebesar 52,94% lebih baik jika 

dibandingkan pada kondisi awal 35,29%, sehingga mengalami 

peningkatan sebesar 17,65%. Begitu juga dengan nilai hasil belajar juga 

mengalami peningkatan yang pada kondisi awal baru yaitu 7 siswa 



 

(41,1

suda

Trio 

baik 

penin

berpe

KKM

(64,7

belaj

yang

berar

besar

Mate

pene

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

18%) dan pa

ah mengalam

Pada sik

Exchange 

jika diban

ngkatan seb

engaruh pad

M 15 siswa (

7%) terdapat

Dari urai

jar mulai da

g akan memp

Diag

Secara se

rti kecender

r terhadap 

ematika berp

elitian ini tel

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
00%

Kon

ada siklus I 

mi peningkata

klus II masih

dengan rata

dingkan den

besar 35,3%

da peningkat

(88,24%), jik

t peningkata

ian di atas s

ari kondisi a

perjelas lagi 

gram Grafik

ederhana,  m

rungan dan 

sesuatu. H

pengaruh te

lah memenu

disi awal

meningkat m

an sebesar 2

h menerapk

a–rata prosen

ngan siklus

%. Peningka

tan nilai has

ka dibanding

an sebesar 23

sudah dijela

awal, siklus 

terhadap ura

k 1. Peningka

menurut Muh

kegairahan 

Hal ini ter

erhadap hasi

uhi target ha

Siklus I

menjadi 11 

3,52%. 

kan model p

ntase minat 

 I 52,94%,

atan minat b

sil belajar. Y

gkan dengan

3,54%. 

askan pening

I dan siklus

aian di atas.

atan Minat d

hibbin, (200

yang tinggi

rbukti, kein

il belajar. P

asil penelitia

siswa (64,7%

pembelajaran

belajar 88,

, sehingga m

belajar ini 

Yang menca

n siklus I yait

gkatan mina

s II. Berikut

dan Hasil Be

3:136) mina

i atau keing

nginan sisw

Pencapaian m

an yang dilak

Siklus II

7

%). Berarti 

n Rotating 

,24% lebih 

mengalami 

tentu juga 

apai di atas 

tu 11 siswa 

at dan hasil 

t ini grafik 

lajar Siswa

at (interest) 

ginan yang 

wa belajar 

minat pada 

kukan oleh 

Minat b

Hasil be

 

belajar

elajar



8 
 

peneliti dengan kolabolator. Penelitian tindakan kelas ini dihentikan pada 

siklus II karena berdasarkan minat belajar pada siklus II yang mencapai 15 

siswa (88,24%) telah memenuhi target indikator pencapaian yang 

diharapkan, yaitu 80% pada setiap apek minat belajar siswa. Hal ini dapat 

diartikan bahwa siswa sudah tidak menganggap Matematika sebagai mata 

pelajaran yang sulit, karena siswa sudah mempunyai keinginan yang besar 

untuk memecahkan soal-soal Matematika. 

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Matematika melalui model 

pembelajaran Rotating Trio Exchange telah menunjukkan hasil yang 

signifikan setelah dilaksanakannya siklus I dan II. Selain hasil belajar 

Matematika yang telah  mencapai hasil signifikan yakni pada siklus II 

telah menunjukkan hasil 15 siswa (88,24%) dari indikator pencapaian 

85%. Dalam hasil belajar siswa diatas menunjukkan bahwa usaha yang 

dilakukan oleh siswa menunjukkan hasil yang memuaskan, yaitu 15 siswa 

telah mencapai nilai diatas KKM ( 68  . Hal ini senada yang 

diungkapakan oleh (Samino, 2012:48) hasil belajar adalah: 

“Usaha seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang 
diterima setelah belajar, adapun hasilnya dapat berupa angka, 
huruf, maupun tindakan dan wujud kongkritnya dapat berupa 
raport, transkip nilai, ijazah, piagam, sertifikat atau bentuk-bentuk 
lainnya.” 

Sesuai realita diatas menunjukkan bahwa model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange dapat meningkatkan minat dan hasil belajar 

Matematika dengan materi tentang bangun Datar pada siswa kelas VI SD 

Negeri 02 Gebyog, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. 
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D. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Rotating Trio Exchange 

dapat digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 

VI dengan materi Bangun Datar pada mata pelajaran Matematika SD 

Negeri 02 Gebyog. Peningkatan yang terjadi setelah dikenai tindakan 

meliputi proses dan produk. 

1. Peningkatan Proses 

Peningkatan secara proses dapat dilihat dari beberapa aspek, 

yaitu: 

a. Tertarik pada pelajaran, pada kondisi awal mencapai 8 siswa 

(47,06%), kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 11 siswa 

(64,7%) dan mencapai 16 siswa (94,12%) pada siklus II. 

b. Konsentrasi, pada kondisi awal mencapai 6 siswa (35,29%), 

kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 9 siswa (52,94%) dan 

mencapai 15 siswa (88,24%) pada siklus II. 

c. Teliti dalam belajar, pada kondisi awal mencapai 6 siswa 

(35,29%), kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 8 siswa 

(47,06%) dan mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II. 

d. Kemauan dalam belajar, pada kondisi awal mencapai 7 siswa 

(41,16%), kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 10 siswa 

(58,82%) dan mencapai 16 siswa (94,12%) pada siklus II 

e. Ulet dalam belajar, pada kondisi awal mencapai 3 siswa (17,65%), 

kemudian meningkat pada sisklus I sebanyak 7 siswa (41,18%) dan 

mencapai 14 siswa (82,36%) pada siklus II 

Secara proses, setelah diberikan tindakan menggunakan model 

Rotating Trio Exchange minat belajar siswa khususnya pada materi 

Bangun Datar pada mata pelajaran Matematika mengalami 

peningkatan. Peningkatan minat belajar siswa dari kegiatan awal 

hingga dikenai tindakan sampai siklus II selalu mengalami 
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peningkatan. Dapat dijelaskan bahwa bila dirata-rata minat belajar 

siswa pada kondisi awal sebanyak 6 siswa (35,29%), pada siklus I 

mengalami peningkatan yaitu menjadi 9 siswa (52,94%), dan 

mengalami peningkatan lagi pada siklus II yaitu sebanyak 15 siswa 

(88,24%). 

2. Peningkatan Produk 

Peningkatan secara produk dapat dilihat dari hasil belajar siswa 

berupa skor rata-rata yang dipeeroleh dari kondisi awal hingga siklus 

II. Pada tahap kondisi awal siswa yang memenuhi KKM ( 68) hanya 

7 siswa (41,18%), siklus II mengalami peningkatan menjadi 11 siswa 

(64,7%), dan pada siklus III kembali mengalami peningkatan menjadi 

15 anak (88,23%). Hasil dari tindakan yang dilakukan hingga siklus II 

ini telah memenuhi indikator keberhasilan produk yaitu 85% siswa. 

Sehingga dalam menggunakan model Rotating Trio Exchange dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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