
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, pendidikan merupakan elemen penting dalam 

pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peningkatan baik dari kualitas 

maupun  kuantitas  dalam  lembaga  pendidikan  di  Indonesia  harus  dilakukan. 

Peningkatan kualitas  ini  dilakukan dengan meningkatkan sarana dan prasarana, 

tenaga guru yang profesional dan mutu peserta didik.

Pendidikan  merupakan  proses  untuk  membantu  manusia  dalam 

mengembangkan dirinya dan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, 

sehingga manusia mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi, menuju ke 

arah yang lebih baik.  Proses pendidikan terarah pada penguasaan pengetahuan, 

kemampuan,  keterampilan,  pengembangan  sikap  dan  nilai-nilai  dalam  rangka 

pembentukan dan pengembangan diri peserta didik (Sukmadinata, 2007:25).

Banyak perhatian khusus  diarahkan  pada  perkembangan  dan  kemajuan 

pendidikan guna  meningkatkan kualitasnya.  Kualitas  pendidikan  di  Indonesia 

masih sangat rendah. Berdasarkan data tahun 2009-2010 yang dikeluarkan oleh 

United Nations Development Program (UNDP) pada Human Development Report 

(HDR), Indonesia berada di peringkat 108 dan jauh tertinggal dari Negara-negara 

ASEAN khususnya Singapura dan Malaysia,  yang masing-masing berada pada 

peringkat  27  dan  57  (http://hdr.undp.org/en/statistics/,  30  November  2010). 

Rendahnya  kualitas  pendidikan  di  Indonesia dapat  disebabkan  oleh  berbagai 
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faktor yang  mempengaruhi,  diantaranya  kurikulum  yang  dipakai,  lingkungan 

belajar, cara guru mengajar, dan lain sebagainya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMP Muhammadiyah 8 Batu 

pada tanggal 5 Januari  - 22 Januari  2011 dan 17 Oktober -  25 Oktober 2011, 

khususnya  dalam  pembelajaran  matematika  guru  sudah  mengkombinasikan 

metode-metode  pembelajaran  yang  lama  dengan  metode-metode  pembelajaran 

yang baru. Akan tetapi, dalam penerapannya guru masih cenderung menggunakan 

metode pembelajaran yang lama, seperti metode ceramah, penugasan, dan tanya 

jawab serta  dalam mengajar  guru  kurang  memperhatikan  kemampuan  berpikir 

siswanya  dan  hanya  mengembangkan  pola  berpikir  konvergen,  sehingga 

pembelajaran matematika cenderung monoton, banyak ditemui siswa yang belum 

atau  kurang  memahami  materi  yang  disampaikan  serta  siswa  kurang  mampu 

mengembangkan  kemampuan  yang  dimiliknya.  Hal  tersebut  akan  menjadi 

kendala  siswa dalam belajar  matematika,  siswa cenderung  bosan,  jenuh,  tidak 

bergairah  dan  mengakibatkan  siswa  lambat  dalam  menerima  pelajaran 

Matematika.

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia adalah 

dengan meninggalkan  pola  mengajar  yang cenderung text  book oriented,  tidak 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa serta meninggaalkan pola mengajar 

yang konvergen, karena cara pembelajaran yang cenderung abstrak, berpusat pada 

guru (teacher centered approach), dan hanya menggunakan metode ceramah akan 

sulit  dipahami  oleh  siswa.  Selain  daripada  itu,  dalam mengajar  guru  haruslah 
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memperhatikan kemampuan berpikir siswa, sehingga konsep-konsep atau materi 

yang diajarkan dapat dipahami oleh siswa.

Tujuan  pendidikan pada  umumnya  adalah  menyediakan  lingkungan  yang 

memungkinkan  kepada  anak  didik  untuk  mengembangkan  bakat  dan 

kemampuannya  secara optimal,  sehingga  ia  dapat  mewujudkan  dirinya  dan 

berfungsi  sepenuhnya  sesuai  dengan  kebutuhan  pribadinya  dan  kebutuhan 

masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda, 

oleh  karena  itu  membutuhkan  pendidikan  yang  berbeda-beda pula.  Pendidikan 

bertanggung  jawab  untuk  memandu  (mengidentifikasi  dan  membina)  dan 

memupuk  (mengembangkan  dan  meningkatkan).  Dahulu orang  biasanya 

mengartikan anak berbakat sebagai anak yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) 

yang  tinggi.  Namun,  sekarang  makin  disadari  bahwa  yang  menentukan 

keberbakatan  bukan  hanya  intelegensi  (kecerdasan)  melainkan  juga  kreativitas 

dan motivasi untuk berprestasi (Munandar, 2004:6).

Kreativitas siswa tidak akan berkembang jika siswa tersebut tidak mempunyai 

dasar. Dasar yang dimaksudkan adalah konsep awal dalam suatu materi pelajaran. 

Profesionalisme  guru  sangat  dibutuhkan  dalam  masalah  ini,  karena  jika  guru 

kurang tepat dalam menggunakan metode dan kurang jelas dalam menyampaikan 

materi,  bisa  jadi  siswa  tidak  atau  kurang  bisa  memahami  materi  yang 

disampaikan.

Guru  memegang  peranan  penting  untuk  dapat  menanamkan  pemahaman 

suatu  konsep  dan  dalam  meningkatkan  kreativitas  belajar  matematika  siswa. 

Untuk  menciptakan  siswa  yang  unggul  dan  kreatif  guru  juga  dituntut  kreatif, 
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pembelajaran  harus  berpusat  pada  siswa,  memberi  inovasi  dan  variasi  dalam 

pembelajaran,  sehingga  siswa  tidak  merasa  jenuh  dan  bosan  melainkan  siswa 

merasa  aman,  senang,  termotivasi,  tertantang  dan  lain  sebagainya.  Terdapat 

banyak model yang bisa digunakan guru untuk meningkatkan kualitas siswanya, 

misalnya active learning, base learning, kooperative learning, dan lain-lain yang 

di dalamnya  masih terdapat  tipe-tipe pembelajaran  yang dapat  diterapkan guru 

pada proses pembelajaran.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di  hadapi siswa kelas VIII C SMP 

Muhammadiyah 8 Batu, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika di kelas perlu dilakukan pembaruan dan penyempurnaan kemampuan 

guru dalam menggunakan  model, setrategi, atau metode yang sesuai yang dapat 

mempermudah siswa dalam mempelajari sebuah materi yang disampaikan guru 

serta  dapat  meningkatkan  aktivitas  maupun  kreativitas  siswa.  Banyak  model 

pembelajaran  yang  dapat  diterapkan  dalam  pembelajaran  matematika.  Salah 

satunya adalah model pembelajaran kooperatif. 

Dalam kegiatan  pembelajaran  matematika  di  kelas,  guru diharapkan dapat 

menarik siswa untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Sehingga peneliti mencoba 

menerapkan  model pembelajaran  kooperatif  tipe  rotating  trio  exchange untuk 

mempermudah siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 8 Batu dalam memahami 

dan mempelajari  materi  persamaan garis  lurus. Dengan dilaksanakan penelitian 

ini,  diharapkan  dapat  meningkatkan  kreativitas  siswa  dalam  pembelajaran 

matematika dan berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan  judul  “Implementasi  Model Kooperatif  Tipe  Rotating  Trio  Exchange  

(RTE)  Dalam Upaya  Meningkatkan  Kreativitas  dan  Hasil  Belajar  pada  Siswa 

Kelas VIII-C SMP Muhammadiyah 8 Batu”.

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan data dari  United Nations Development Program (UNDP), tidak 

dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-

negara  di  Asia.  Oleh  karena  itu,  perbaikan  baik  dari  segi  kualitas  maupun 

kuantitas dalam lembaga pendidikan di Indonesia perlu dilakukan. Beranjak dari 

latar  belakang  masalah,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini  dirumuskan 

sebagai berikut:

1) Bagaimana tingkat kreativitas siswa dalam belajar matematika pada materi 

persamaan garis lurus dengan menggunakan  model pembelajaran kooperatif 

tipe Rotating Trio Exchange (RTE)?

2) Bagaimana  ketuntasan  belajar  siswa  pada  materi  persamaan  garis  lurus 

dengan  menggunakan  model  pembelajaran  kooperatif  tipe  Rotating  Trio  

Exchange (RTE)?

1.3 Batasan Masalah

Dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia, maka 

perlu  dilakukan  pembenahan-pembenahan  di  segala  sektor  dalam  lembaga 
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pendidikan. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan. 

Begitu  pula  dengan  penelitian  ini,  banyak  sekali  masalah  yang  akan  dibahas. 

Supaya  penelitian  ini  lebih  efektif,  efisien  dan  terarah,  diperlukan  adanya 

pembatasan  masalah.  Adapun  hal-hal  yang  membatasi  penelitian  ini  adalah 

sebagai berikut :

1) Model pembelajaran  yang  diterapkan  dalam  penelitian  ini  adalah  model 

kooperatif tipe Rotating Trio Exchange.

2) Kreativitas  siswa  dibatasi  pada  kemampuan  siswa  dalam 

kefasihan/kelancaran  dalam  berpikir,  kelenturan/keluwesan,  keaslian,  dan 

kemampuan dalam merinci.

1.4 Tujuan Kegiatan

Guru sebagai pendidik selalu berusaha mencari berbagai macam cara untuk 

dapat menyampaikan materi dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan agar siswa 

mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Begitu pula penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1) Mendiskripsikan  peningkatan  kreativitas  siswa  dalam kefasihan/kelancaran 

dalam  berpikir,  kelenturan/keluwesan, keaslian, dan  kemampuan  dalam 

merinci.

2) Untuk mengetahui peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa melalui tipe 

belajar Rotating Trio Exchage (RTE).
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1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan 

tugas akhir saja, tetapi masih banyak manfaat-manfaat lain yang dapat diperoleh 

dari penelitian yang peneliti lakukan. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bagi peneliti, digunakan sebagai bahan informasi dan tambahan pengetahuan 

sehubungan status peneliti sebagai mahasiswa dan calon pendidik.

2) Bagi guru, pembelajaran ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan alternatif 

dalam pembelajaran matematika.

3) Dengan menggunakan model pembelajaran ini, dapat memupuk siswa untuk 

mampu  bekerja  sama  dan  mampu  mengembangkan  kemampuan  yang 

dimilikinya.

4) Referensi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian sejenis lebih lanjut.

1.6 Definisi Operasional

Dalam  penelitian  yang  dilakukan,  peneliti  banyak  sekali  menggunakan 

istilah-istilah.  Untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  dalam  penafsirannya, 

maka peneliti menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

antara lain:

1) Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengacu pada 

kerja kelompok. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan 
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kelompok-kelompok dalam mendalami konsep maupun dalam penyelesaian 

masalah pada materi persamaan garis lurus.

2) Dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  pemebelajaran  kelompok  yang 

anggotanya terdiri dari tiga orang dan dalam pelaksanaannya dua dari anggota 

kelompok berotasi (bertukar) dengan dua anggota kelompok lain. Koopertif 

ini disebut dengan kooperatif Rotating Trio Exchange.

3) Kreativitas  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  adalah  kecepatan 

kemampuan  siswa  dalam  menyelesaikan  masalah,  dapat  menggunakan 

bermacam-macam  cara  dalam  menentukan  solusi,  menggunakan  cara-cara 

yang baru dalam penyelesaian, dan kejelasan atau kerincian dalam pengerjaan 

penyelesaian masalah.
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