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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Di sekolah, peranan suatu kompetensi guru dalam mengajar mata pelajaran 

yang diajarkannya kepada siswa sangat penting dalam menentukan prestasi belajar 

mengajar. (Umiarso dan Imam Gojali,2010 :226) prestasi merupakan hasil 

penilaian pendidikan atas pengembangan dan kemajuan siswa dalam belajar. 

Prestasi menunjukkan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang diikuti siswa 

disekolah. Kegiatan belajar yang diikut siswa dapat diukur melalui penguasaan 

materi yang diajarkan guru serta nilai- nilai yang terdapat dalam kurikulum. 

        Ada tiga aspek dari kompetensi guru, yaitu aspek personal, aspek sosial, dan 

aspek profesional. Kompetensi personal dan sosial seorang guru merupakan 

modal dasar bagi guru dalam melaksanakan tugas keguruan secara profesional. 

P3G Depdikbud merumuskan kompetensi profesional menjadi tiga kategori, yaitu 

kemampuan menguasai bahan bidang studi, kemampuan merencanakan proses 

belajar mengajar, dan kemampuan melaksanakan program tersebut. Moh. Uzer 

Usman menyebutkan salah satu dari melaksanakan program belajar tersebut 

adalah mengatur ruang kelas, mengelola interaksi belajar mengajar, dan menilai 

hasil dan proses belajar mengajar yang telah terlaksana (Umiarso dan Imam 

Gojali, 2010: 205-213).  

 Degeng dalam Sugiyanto (2010)  menyatakan daya tarik suatu mata 

pelajaran (pembelajaran) ditentukan oleh dua hal, pertama oleh mata pelajaran itu 

sendiri, dan kedua oleh cara mengajar guru. Setiap aktivitas yang dilakukan 

seseorang dalam konteks pendidikan akan terjemahkan dalam bentuk sebagai 

fasilitator, inisiator, mediator, ataupun evaluator (Umiarso dan Imam Gojali, 2010 

:203). Hal tersebut dipertegas oleh sugiyanto (2010 : 2) yang menyebutkan bahwa 

peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai fasilitator, pengelola, demonstrasi, 

pembimbing, motivator dan evaluator. Peran guru sebagai fasilitator tergambar 

dalam terjemahan pembelajaran itu sendiri yaitu dari kata “instruction”. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Gagne dalam Wina Sanjaya (2009 :27) yang 

menyatakan bahwa “ instruction is a set of event that effect learners in such a way 
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that learning is fasilitated”. Oleh kaena itu menurut Garge, mengajar atau 

“teaching” merupakan bagian dari pembelajaran (instruction), dimana peran guru 

lebih ditekankan kepada bagaimana merencanakan atau mengaransemen berbagai 

sumber dan fasilitas yang tersedia untuk dimanfaatkan siswa dalam mempelajari 

sesuatu. 

Kemudian dalam PP. No. 19 tahun 2005, pasal 19 (ayat 1) 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 pendirian 

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

Selanjutnya dipertegas dalam pasal 20 bahwa seseorang merencanakan proses 

pembelajaran meliputi tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, 

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

Dalam Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa : “pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merancang dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

belajar, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. 

Dengan demikian, guru dituntut untuk menjadikan pembelajaran lebih 

mengesankan, dengan memposisikan diri sebagai fasilitator dan mendorong siswa 

lebih aktif di dalam pembelajaran. Dimana Dave Meier dalam Martinis Yamin 

(2009 :74) menyatakan bahwa belajar itu harus dilakukan dengan aktivitas, yaitu 

menggerakkan fisik ketika belajar, dan memanfaatkan indera sebanyak mungkin, 

dan membuat seluru tubuh/ fikiran terlibat dalam proses belajar. 

Ronald L. Partin dalam karangannya yang telah diterjemahkan oleh Ursala 

Gyani Buditjahja jilid 2 (2009 :2 ) menyebutkan bahwa guru terbaik adalah 

mereka yang dengan aktif melibatkan siswanya dalam proses pembelajaran. Siswa 

mereka tidak melulu membuang waktu untuk melakukan pekerjaan sambil duduk, 

mengamati dengan pasif, atau menunggu sia- sia. Ronald L. Partin juga 

menjelaskan dalam buku yang berjudul “ Classroom Teacher’s Survival Guide, 

Second editor” yang diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Ursula Gyani 
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(2009 : 83), Ronald menyebutkan bahwa pembelajaran yang menyita perhatian 

siswa dalam pembelajaran mampu mempertahankan minat belajar siswa salah 

satunya dengan cara mendorong siswa untuk menyumbangkan sudut pandang dan 

pengetahuan mereka untuk dibagiakan ke siswa yang lain. 

Ursula Gyani (2009 : 92) menyatakan bahwa Ronald L. Partin juga 

menjelaskan guru yang sukses memberikan waktu yang cukup guna mengulas 

konsep- konsep dan keterampilan baru lalu mengintegrasikannya ke dalam 

pengetahuan siswa yang sebelumnya. Tujuan meninjau ulang adalah untuk 

menjelaskan, menguatkan, dan menentukan panggung bagi isi yang baru. 

Tantangannya adalah menjadikan ulasan itu menarik. Dan disebutkan pula salah 

satu opsi dari berbagai opsi yang tertulis yaitu ditengah pelajaran, guru dapat 

berhenti lalu menanyakan masing- masing siswa satu ide dari pelajaran yang 

dianggap penting. Kemudian undanglah ide- ide dari beragam anggota kelas.  

Menurut Buchori dalam khibah dalam Trianto (2011 : 5 ) bahwa 

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para 

siswanya untuk sesuatu profesi atau jabatan, tetapi untuk menyelesaikan masalah- 

masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari- hari. Namun masalah utama 

dalam pembelajaran pada pendidikan formal saat ini adalah masih rendahnya daya 

serap peserta didik. Hal ini tampak dari rerata hasil belajar peserta didik yang 

senantiasa masih sangat memprihatinkan. Prestasi ini tentunya merupakan hasil 

kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan tidak menyentuh 

ranah dimensi peserta didik itu sendiri, yaitu bagaimana sebenarnya belajar itu. 

 Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Dasar (KTSP) berharap dalam 

pembelajaran tidak hanya mempelajari tentang konsep, teori dan fakta tetapi juga 

aplikasi dalam kehidupan sehari- hari. Hal tersebut berarti pembelajaran berpusat 

pada siswa. Dengan demikian menuntut adanya kreativitas guru untuk lebih gigih 

dalam memilih metode pembelajaran yang akan dipakai. Sehingga siswa mampu 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Menurut Wendy(2013 :143) Guru bisa membantu mereka menemukan 

kata- kata dan pada saat yang sama membantu mereka membentuk pengetahuan 

dengan membingkaikan pemahaman mereka yang rapuh. Dia juga memaparkan 



 

 

4 

 

penjelasan Vygotsky bahwa penjelasan verbal sangat berkaitan dengan pemikiran. 

Vygotsky juga menyatakan bahwa pertimbangan dan perenungan muncul melalui 

dengan berbagi, terutama selama kerjasama. Karena kerja bersama membutuhkan 

penyediaan penjelasan, bertanya, mendengarkan, bereaksi terhadap sudut pandang 

orang lain, dan memberi umpan balik, pemelajar dipaksa untuk mengorganisisr 

ulang pemikiran mereka selaras dengan pertukaran gagasan dengan seorang rekan. 

Rekan juga diberi kesempatan untuk menyelidiki perbedaan dalam pengetahuan 

mereka sendiri versus pengetahuan orang lain dengan cara- cara yang tidak akan 

terjadi dalam kerja individu.  

Menurut Wendy(2013 :149) Sewaktu seorang anak lebih berpengalaman 

dari pada rekan kerjanya, anak itu bisa membawa rekan yang kurang 

berpengalaman untuk memahami apa yang perlu mereka pelajari. 

Bertanya merupakan bagian yang sangat penting dari mengartikulasi dan 

menjadikan proses belajar emplisit(Wendy,2013 :144). 

Miftahul Huda (2011 :93) menjelaskan bahwa salah satu peran guru dalam 

proses pembelajaran adalah mengevaluasi pencapaian anggota kelompok dan 

memastikan semua anggota terlibat dalam proses kerja sama. 

Setelah melakukan wawancara pada tanggal 27 juni 2015  tentang 

pelaksanaan pelajaran matematika yang dilaksanakan oleh guru, diperoleh 

informasi bahwa di dalam pembelajaran guru tidak hanya menerapkan metode 

ceramah dan Tanya jawab akan tetapi terkadang juga  menerapkan metode 

kelompok. Namun, di dalam metode kelompok hanya sebagian siswa yang 

berperan aktif dalam pembelajaran ataupun dalam mengerjakan soal yang 

diberikan oleh guru. Sedangkan anggota kelompok lainnya lebih memilih 

berbicara dengan temannya. Mereka hanya berpangku tangan pada anggota yang 

dianggap lebih pintar dari mereka untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh 

guru. Dan ketika guru meminta salah satu kelompok untuk menjelaskan hasil 

kelompoknya, hanya siswa yang dirasa lebih pintar dari mereka yang mereka 

tunjuk untuk menjelaskan hasil pekerjaan mereka. disaat guru menanyakan 

kepada siswa siapa yang belum paham dalam mengerjakan soal yang telah 

dijelaskan oleh temannya, siswa hanya diam tidak merespon. Setelah itu guru 
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mencoba menanyakan suatu permasalahan baru yang mirip dengan soal yang baru 

dibahas kepada salah satu siswa yang ditunjuk oleh guru, ternyata siswa tersebut 

tidak merespon dan mengaku belum paham dengan penjelasan temannya. 

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran matematika yang 

dilaksanakan kelas IX SMP Ar Rohmah “ Boarding School” Malang bahwa 

pembelajaran matematika yang dilaksanakan masih berpusat pada aktivitas guru. 

Aktivitas siswa kurang mendominasi.Dan hal tersebut berdampak pada hasil 

belajar matematika itu sendiri. 

Sedangkan Kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran matematika 

adalah hasil belajar yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik serta 

kemampuan konsep matematika siswa yang merupakan bagian dari kognitif itu 

sendiri. Pemahaman konsep diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

yang diberikan guru dalam pembelajaran. Pemahaman konsep siswa sangat 

penting terhadap keberhasilan siswa  dalam mengerjakan soal yang dihadapinya. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi selama pembelajaran, diperlukan 

upaya alternatif pemilihan metode pembelajaran yang dapat membantu untuk 

membuat suasana belajar yang efektif dan membuat siswa lebih aktif dalam 

bekerja sama antara siswa dan berusaha mengerjakan soal. Karena pembelajaran 

yang baik dan efektif dapat membuat aktivitas siswa dan kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam mencapai kompetensi pembelajaran yang ditentukan. 

Sehingga siswa mampu berbagi pengetahuan, saling bekerja sama dengan 

kelompok, berani mengungkapkan pendapatnya didepan kelas, dan menumbuhkan 

keterampilan siswa selama pembelajaran. Salah satu solusi yang dapat digunakan 

dalam proses pembelajaran adalah menggunakan metode RTE (Rotating Trio 

Exchange ) dengan Teknik probing. 

Metode RTE (Rotating Trio Exchange ) merupakan salah satu satu metode 

yang mendorong siswa untuk dapat berfikir bersama dalam kelompok, 

mengutamakan kerja sama dalam kelompok dan berani menyampaikan secara 

mandiri, kelompok tersebut terdiri dari tiga orang anggota saling menukar 

pendapat terhadap 1 materi atau persoalan tertentu dan keanggotaannya akan 
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bertukar anggota dengan kelompok sebelah kanan dan kirinya sehingga terbentuk 

satu kelompok yang beranggota baru ( Mel Silberman, 2009 :85). 

Selain itu tujuan pembentukan kelompok adalah untuk membuat siswa 

terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga aktivitas pembelajaran 

berpusat pada siswa, yakni siswa aktif mempelajari materi pelajaran serta 

berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan permasalahan. 

Beberapa hasil penelitian mengenai penerapan metode RTE (Rotating Trio 

Exchange ) dalam pembelajaran matematika dapat disimpulkan bahwa metode 

RTE (Rotating Trio Exchange ) dapat memperbaiki aktifitas siswa (Annisah,2012) 

dan setelah mengkaji hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa pembelajaran 

matematika dengan menggunakan metode RTE (Rotating Trio Exchange ) lebih 

terfokus dan dapat membantu siswa lebih kosentrasi dalam pembelajaran. 

Sedangkan dalam pembelajaran tidak cukup dengan aktivitas siswa saja 

yang baik akan tetapi didalam pembelajaran siswa diharapkan paham dengan yang 

diajarkan. Dengan demikian siswa diharapkan memiliki pemahaman yang 

mendalam dengan materi yang diajarkan sehingga hasil yang diharapkan akan 

maksimal. Dan salah satu teknik pembelajaran yang bisa membimbing siswa 

dalam memahami pelajaran yaitu teknik probing. 

Pengertian probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan. Sedangkan 

menurut istilah probing berarti berusaha memperoleh keterangan yang lebih jelas 

atau lebih dalam. Pengertian probing dalam pembelajaran dikelas didiefinisikan 

sebagai teknik membimbing siswa menggunakan pengetahuan yang telah ada 

pada dirinya guna memaham gejala atau keadaan yang sedang diamati sehingga 

terbentuk pengetahuan baru ( David : 2009). 

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknik probing 

dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika. Salah satu penelitian yang 

dilakukan oleh Kholim menunjukkan bahwa probing posing dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa, akan tetapi setelah dikaji lebih lanjut, di 

dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa kekurangan dalam 

penerapan teknik probing yaitu kurang efektif dan efisien, karena banyak waktu 

yang dihabiskan untuk menanyakan setiap siswa (kholim :2007).  
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai 

penerapan metode RTE (Rotating Trio Exchange ) dan teknik probing dengan 

adanya pengabungan metode dan teknik tersebut maka pembelajaran diharapkan 

akan lebih baik serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tujuan penggabungan 

metode dengan teknik tersebut agar lebih memaksimalkan aktivitas siswa yang 

mampu menciptakan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, mengetahui 

kemampuan pemahaman siswa dalam menyelesaikan permasalahan sesuai dengan 

indikator yang telah ditentukan selama proses pembelajaran berlangsung.   

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian pada IX 

SMP Ar Rohmah “ Boarding School” Malang, karena metode ini belum pernah 

diterapkan pada sekolah tersebut dan karena permasalahan yang pernah dialami 

oleh guru kelas dalam pembelajaran matematika kelas IX sebelumnya sehingga 

penerapan metode ini menjadi terobosan kedepannya. Dengan demikian penulis 

tertarik untuk melakukan penenilitian yang berjudul “Penerapkan Metode RTE 

(Rotating Trio Exchange) dengan teknik probing dalam Pembelajaran Matematika 

di SMP Ar-Rohmah Putri “ Boarding School”  Dau Malang”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang 

didapatkan adalah: 

1. Guru sering menggunakan pembelajaran konvensional hanya menggunakan 

metode ceramah dan tanya jawab 

2. Tidak semua siswa aktif saat pembelajaran 

3. Tidak semua siswa yang melakukan aktivitas diskusi 

4. Siswa kurang berani mengungkapkan pendapat 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan 

masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimana penerapan metode RTE (Rotating Trio Exchange) dengan 

teknik probing dalam pembelajaran Matematika di SMP Ar-Rohmah Putri 

“ Boarding School”  Dau Malang? 
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2. Bagaimana aktivitas guru dan siswa dalam penerapan metode RTE 

(Rotating Trio Exchange) dengan teknik probing dalam pembelajaran 

Matematika di SMP Ar-Rohmah Putri “ Boarding School”  Dau Malang? 

3. Bagaimana ketuntasan belajar siswa melalui penerapan metode RTE 

(Rotating Trio Exchange) dengan teknik probing dalam pembelajaran 

Matematika di SMP Ar-Rohmah Putri “ Boarding School”  Dau Malang? 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diberikan batasan pada 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diterapkan di kelas IX SMP Ar-Rohmah Putri “ Boarding 

School”  Dau Malang 

2. Materi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah kesebangunan dan 

kekongruenan pada Kompetensi Dasar 1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat dua 

segitiga sebangun dan kongruen. 

3. Aktivitas belajar siswa yang akan diamati dalam penelitian ini adalah visual 

activities, oral activities,listening activities dan writing activities. 

4. ketuntasan belajar siswa setelah pembelajaran materi kesebangunanan dan 

kekongruenan segitiga Kompetensi Dasar 1.2 Mengidentifikasi sifat-sifat 

dua segitiga sebangun dan kongruen. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk 

mendeskripsikan: 

1. Penerapkan Metode  RTE (Rotating Trio Exchange) dengan teknik 

probing dalam Pembelajaran Matematika di SMP Ar-Rohmah Putri “ 

Boarding School”  Dau Malang. 

2. Aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran matematika menggunakan 

metode RTE (Rotating Trio Exchange) dengan teknik probing dalam 

Pembelajaran Matematika di SMP Ar-Rohmah Putri “ Boarding School”  

Dau Malang 
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3. Ketuntasan belajar siswa melalui penerapan metode RTE (Rotating Trio 

Exchange) dengan teknik probing dalam pembelajaran Matematika di 

SMP Ar-Rohmah Putri “ Boarding School”  Dau Malang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Guru 

Sebagai bahan pertimbangan guru untuk dapat menerapkan metode RTE 

(Rotating Trio Exchange) dengan teknik probing dalam Pembelajaran 

Matematika kedepannya. 

2. Siswa 

Sebagai variasi dalam belajar siswa dan untuk memperoleh suasana belajar 

yang baru serta melatih siswa untuk bekerjasama dengan teman sekelasnya. 

3. Peneliti 

Menambah pemahaman, wawasan dan pengalaman dalam melaksanakan 

proses pembelajaran, sehingga dapat dijadikan bekal untuk  menjadi guru. 

1.7 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara guru dengan siswa, 

baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara 

tidak langsung, yaitu menggunakan berbagai media pembelajaran 

2. Metode RTE (Rotating Trio Exchange ) merupakan salah satu satu metode 

yang mendorong siswa untuk dapat berfikir bersama dalam kelompok, 

mengutamakan kerja sama dalam kelompok dan berani menyampaikan 

secara mandiri, kelompok tersebut terdiri dari tiga orang anggota saling 

menukar pendapat terhadap 1 materi atau persoalan tertentu dan 

keanggotaannya akan bertukar anggota dengan kelompok sebelah kanan 

dan kirinya sehingga terbentuk satu kelompok yang beranggota baru 

3. Teknik probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan. Sedangkan menurut 

istilah probing berarti berusaha memperoleh keterangan yang lebih jelas 

atau lebih dalam. Pengertian probing dalam pembelajaran dikelas 

didiefinisikan sebagai teknik membimbing siswa menggunakan 
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pengetahuan yang telah ada pada dirinya guna memaham gejala atau 

keadaan yang sedang diamati sehingga terbentuk pengetahuan baru 

4. Aktivitas belajar merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dan 

siswa untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan 

serta perilaku lainnya seperti sikap dan nilai. 

 


