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ABSTRAK  

 

Pengaruh Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange Terhadap 

Kemampuan Metakognitif Dan Self Efficacy 

Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi 

 

Oleh : 

Lia Oktaviana 

 

Kemampuan metakognitif dan self efficacy  yang dimiliki oleh 

peserta didik di SMA N 2 Gunung Labuhan tergolong cukup rendah. 

Perlu adanya sebuah inovasi baru dalam pembelajaran biologi untuk 

mengembangkan kemampuan tersebut.Rotating Trio Exchange (RTE) 

dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dan 

self efficacy model pembelajaran ini menuntut peserta didik agar 

selalu aktif dalam mengikuti semua tahap pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan metode Quasi Eksperimen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI IPA 

SMAN 2 Gunung Labuhan tahun ajaran 2021/2022, sampel dipilih 

secara acak melalui acak kelas dengan pengambilan 62  peserta didik. 

Kelas XI IPA 1 terpilih sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IPA 2 

terpilih sebagai kelas kontrol. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, analisis 

data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan homogen. 

Pengujian hipotesis menggunakan uji Manova yang mana 

menghasilkan data bahwa nilai Sig. 0,000< 0,05, maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Model Pembelajaran 

Rotating Trio Exchangeberpengaruh terhadap Kemampuan 

Metakognitif dan Self EfficacyPeserta Didik. Dari hasil data pada 

penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa hipotesis diterima, dan pada 

Rotating Trio Exchange dan Self Efficacy peserta didik memiliki 

perbedaan yang signifikan antara kelas Eksperimen dan kelas kontrol. 

 

Kata Kunci : Model Rotating Trio Exchange, Kemampuan 

Metakognitif, Self efficacy 
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ABSTRACT 

 

The Effect of Rotating Trio Exchange Learning Model on 

Metacognitive Ability and Self Efficacy 

Class XI in Biology Subject 

 

By : 

Lia Oktaviana 

 

The metacognitive ability and self-efficacy possessed by 

students at SMA N 2 Gunung Labuhan are quite low. A new 

innovation in biology learning is needed to develop these abilities. 

Rotating Trio Exchange (RTE) can be used to improve metacognitive 

abilities and self-efficacy. This learning model requires students to 

always be active in following all stages of learning. 

This research uses Quasi Experiment method. The population 

in this study were students of class XI IPA SMAN 2 Gunung Labuhan 

for the academic year 2021/2022, the sample was randomly selected 

through random classes with 62 students taking. Class XI IPA 1 was 

selected as the experimental class and class XI IPA 2 was selected as 

the control class. 

Based on the results of the research that has been done, the 

data analysis shows that the data is normally distributed and 

homogeneous. Hypothesis testing uses the Manova test which 

produces data that the value of Sig. 0.000 < 0.05, then H_O is rejected 

and H_1 is accepted. This shows that the Rotating Trio Exchange 

Learning Model has an effect on the Metacognitive Ability and Self 

Efficacy of Students. From the results of the data in this study, we can 

conclude that the hypothesis is accepted, and in the Rotating Trio 

Exchange and Self Efficacy students have significant differences 

between the experimental class and the control class. 

 

Keywords  : Rotating Trio Exchange Model, Metacognitive 

Ability, Self efficacy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Proposal dengan judul “Pengaruh Model Pembelajaran Rotating 

Trio Exchange ( Rte ) Terhadap Kemampuan Metakognitif Dan 

Self Efficacy Peserta Didik Kelas XI Mata Pelajaran Biologi” akan 

membahas topik penelitian mengenai penerapan model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange (RTE) guna meningkatkan kemampuan 

metakognitif dan Self Efficacy peserta didik  jenjang SMA kelas XI 

pada mata pelajaran biologi. Untuk menghindari kesalah pahaman 

dalam memahami judul tersebut maka penulis akan menjelaskan 

maksud dari masing-masing kata yang digunakan untuk menyusun 

judul tersebut. Adapun masing-masing kata yang akan dijelaskan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh, merupakan suatu daya yang muncul akibat adanya 

pengaruh dari suatu hal baik itu manusia ataupun benda. 

Pengaruh dapat membentuk perubahan watak atau perilaku 

seseorang.
1
 

2. Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange ( RTE ) 

merupakan suatu model pembelajaran yang mendorong peserta 

didik untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam memecahkan 

suatu permasalahan. Model pembelajaran ini dirancang guna 

merangsang peserta didik agar dapat berpikir, memunculkan 

rasa keingintahuan yang tinggi, serta menjadikan peserta didik 

lebih aktif selama mengikuti pembelajaran di kelas.
2
 

3. Kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

didefinisikan sebagai kecakapan seseorang dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun menguasai suatu hal 

yang diinginkan. Dalam hal ini kemapuan yang dimaksud yaitu 

                                                           
1Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional and Balai Pustaka, Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, 3rd ed. (Jakarta, 2002). 
2 Nurul Oktaviani and Rahmadhani Fitri, ―Pengaruh Penerapan Model 

Rotating Trio Exchange ( RTE ) Berbantuan Media Couple Card Terhadap 

Kompetensi Belajar Peserta Didik,‖ Jurnal Pedagogi Hayati 4, no. 1 (2020): 38–46. 



2 

 
kecakapan intelektual yang dimiliki seorang individu dalam 

melaksanakan aktivitas berpikir. 

4. Metakognitif, adalah kesadaran individu mengenai proses 

kecerdasan serta kemandiriannya guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. Aktivitas metakognitif kegiatan pengontrolan 

terhadap kecerdasan nya sendiri.
3
 

5. Self Efficacy, merupakan penilaian seseorang terhadap 

kompetensi yang dimiliki guna menyajikan tugas, mencapai 

tujuannya, serta menghadapi berbagai permasalahan, merujuk 

pada kepercayaan seseorang, kemampuan guna memobilisasi 

sumber daya kecerdasan, semangat, serta perilaku yang 

diperlukan guna mencapai kesuksesan ketika mengerjakan 

tugas yang diberikan.
4
 

  

B. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan ikhtiar mengarahkan anak dari lahir guna 

meraih kedewasaan raga dan intelektual.
5
pendidikan merupakan salah 

satu dari banyak faktor utama pembangunan nasional. Pendidikan 

memiliki manfaat sebagai usaha guna memperbaiki kualitas 

kehidupan manusia serta memperoleh wawasan yang lebih baik.
6
 Ilmu 

pengetahuan dapat didefinisikan sebagai pemahaman atau 

pengetahuan yang telah teruji kebenaranya.
7
 

                                                           
3
 Wawan Indra, Hilarius Jago Dudda, And Markus Iyus Supiandi, 

―Pengaruh Model Problem Solving Terhadap Kemampuan Metakognitif Siswa Pada 

Meteri Sistem Pencernaan Manusia,‖ Jurnal Pendidikan Biologi 3, No. 2 (2018): 9–

17. 
4
 Vivik Shofiah Dan Raudatussalamah, ―Self- Efficacy Dan Self- 

Regulation Sebagai Unsur Penting Dalam Pendidikan Karakter (Aplikasi 

Pembelajaran Mata Kuliah Akhlak Tasawuf),‖ Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 

17, No. 2 (2014): 214–29. 
5
 Putu Risma Radiana, Wayan Wiarta, And I Komang Ngurah Wiyasa, 

―Pengaruh Model Pembelajaran Probing Prompting Berbasis Etnomatematika 

Terhadap Kompetensi Pengetahuan Matematika Kelas V,‖ Jurnal Adat Dan Budaya 

2, No. 1 (2020): 32–40. 
6 Chairul Anwar,‖Hakikat Manusia dalam Pendidikan Sebuah Tinjauan 

Filosofis‖(Yogyakarta : SUKA PRESS,2014) h,63. 
7
 Asmawati, ―Jurnal Pendidikan Fisika Universitas Muhammadiyah 

Makassar Peranan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange 

(Rte) Terhadap Hasil Belajar Fisika Siswa,‖ Jurnal Pendidikan Fisika 4, No. 3 

(2017): 345. 
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 Pendidikan nasional mempunyai beberapa tujuan diantaranya yaitu 

aspek kecerdasan, keterampilan, dan sikap.
8
 Pendidikan adalah suatu 

cara yang dapat digunakan dalam membentuk karakter anak dengan 

tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa supaya menjadi 

seorang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki akhlak 

mulia, cerdas, terampil, inovatif, mandiri, demokratis serta 

bertanggung jawab. Proses pendidikan tidak luput dari aktivitas 

mencari ilmu guna memperoleh tingkat kehidupan yang lebih baik 

serta bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun bagi orang lain.
9
 

 Allah SWT dalam Al-Qur‘an surat Al-‘Alaq ayat 1-5 berfirman 

kewajiban umat manusia untuk terus mencari ilmu serta pentingnya 

belajar untuk kehidupan: 

 

ۡۡۡسمِۡٱبِۡۡۡقَسأۡۡٱ ۡۡنَِّريٱَزبَِّك َۡخهََق هَۡٱَخهََق وَسَٰ ۡۡۡۡلِ َۡعهٍَق ۡۡۡقَسأۡۡٱِمۡه ۡنَِّريٱۡۡلَۡكَسمُۡٱَوَزبَُّك

هَۡٱَعهََّمۡۡۡنقَهَمِۡٱَعهََّمۡبِۡ وَسَٰ  َماۡنَۡمۡيَۡعهَۡمۡۡۡۡلِ

 
Artinya : 1.Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan, 

2.  Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 

3.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah 

4.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan 

kalam[1589] 

5.  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

[1589]  Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan 

tulis baca. 

 

Begitu pentingnya menuntut ilmu hingga Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 : 

 

                                                           
8
 Siti Mardiah And Achi Rinaldi, ―Pengembangan Modul Pembelajaran 

Matematika Berbasis Etnomatematika Menggunakan Metode Inkuiri,‖ Jurnal 

Matematika 1, No. 2 (2018): 119–26. 
9
 Novitasari Supardi et al., ―Lembar Kerja Peserta Didik Berbasis Kegiatan 

Transaksi Kewirausahaan Materi Sistem Persamaan Linier Dua Variabel,‖ Jurnal 

Matematika 1, no. 1 (2018): 49–55. 
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َٰٓأَيُّهَا ۡۡنَِّريهَۡٱيََٰ ۡفِي ۡتَفَسَُّحىْا ۡنَُكۡم ۡقِيَم ۡإَِذا ْا هِسِۡٱَءاَمىُىَٰٓ ۡۡۡفَسُحىاْۡٱفَۡۡۡنَمَجَٰ ُۡٱيَۡفَسِح ّۡۡللَّ نَُكۡمۖۡ

ۡ ۡقِيَم ۡۡوُشُزواْۡٱفَۡۡوُشُزواْۡٱَوإَِذا ۡوَۡۡنَِّريهَۡٱنهَّهُۡٱيَۡسفَِع ِۡمىُكۡم ۡۡنَِّريهَۡٱَءاَمىُىْا ۡۡنِعۡهمَۡٱأُوتُىْا

ۡوَۡ ت ٖۚ ُۡٱَدَزَجَٰ  بَِماۡتَۡعَمهُىَنَۡخبِيٞسّۡۡللَّ

 
Artinya : Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 

kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Ayat di atas menjelaskan mengenai keutamaan orang yang 

mencari ilmu.Allah SWT menyeru kepada seluruh umat manusia agar 

terus berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 

Derajat seseorang dibedakan oleh Allah SWT berdasarkan orang yang 

beriman dan berilmu, dengan seseorang yang beriman akan tetapi 

tidak berilmu. Ilmu merupakan suatu  hal yang sangat berharga seperti 

sabda Rasulullah yang artinya ―Barang siapa menempuh suatu jalan 

untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju 

Surga.‖(H.R. Muslim) 

IPA adalah suatu  disiplin ilmu yang mengkaji alam beserta isinya 

yang dilakukan secara ilmiah serta diterapkan dalam kehidupan 

manusia sehari-hari sehingga Ilmu Pengetahuan Alam sangat  penting 

untuk dipelajari oleh peserta didik pada setiap tingkatan pendidikan.
10

 

Berbicara ihwal pendidikan, pendidikan adalah suatu kebutuhan 

dasar bagi manusia, dengan pendidikan seseorang bisa terus 

meningkatkan potensi yang dimilikinya dengan semakin 

berkembangnya potensi diri yang dimiliki maka seseorang dapat 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi serta 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.
11

Dari berbagai  kemampuan 

                                                           
10

 Nursina Sari And Yuni Mariyati, ―Peningkatan Pemahaman Konsep Ipa 

Terpadu Melalui Penerapan Model Cooperative Learning Tipe Jigsaw (Jig) Pada 

Mahasiswa Pgsd,‖ Jpin (Jurnal Pendidik Indonesia) 01, No. 02 (2018): 31–35. 
11 Chairul Anwar,‖Multikulturalisme,Globalisasi,dan Tantangan 

Pendidikan Abad Ke-21‖.(Yogyakarta,DIVA Press,2019) h,55. 
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yang harus dimiliki oleh peserta didik salah satunya adalah 

kemampuan metakognitif dan self efficacy merupakan suatu potensi 

penting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dengan adanya 

kemampuan metakognisi yang dimiliki oleh peserta didik ia secara 

sadar dapat mengontrol proses kognitifnya, mampu merancang 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan dirinya, memastikan bahwa 

tugas yang telah diselesaikan telah sesuai, serta mampu mengevaluasi 

cara belajar yang telah dilakukan guna memperoleh hasil belajar yang 

maksimal.
12

 

Peserta didik yang mempunyai kesadaran dalam mengatur proses 

metakognisinya maka ia telah mampu dalam mengatur proses 

berpikirnya yang berdampak pada semakin berkembangnya 

kemampuan metakognitif yang dimilikinya. Dengan adanya 

kemampuan metakognitif yang dimiliki oleh peserta didik maka 

kemampuan tersebut dapat membantunya dalam menyampaikan 

opininya dan dapat mengembangkan ide baru yang didapatkan dari 

berbagai sumber belajar yang telah dipelajari sebelumnya, memiliki 

kemampuan dalam menganalisa suatu permasalahan serta dapat 

membuat keputusan dari suatu permasalahan yang dihadapinya. 

.self efficacy merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam 

kegiatan belajar, hal tersebut dikarenakan self efficacy melingkupi 

berbagai faktor yang menjadikan seseorang percaya diri untuk 

mengerjakan berbagai hal dan dapat menyelesaikannya dengan baik. 

Seseorang yang memiliki self efficacy tinggi akan mempunyai kinerja 

yang lebih baik, serta dapat memprediksi secara subjektif dan bisa 

mencapai tingkatan pekerjaan yang lebih baik. self efficacy bisa 

memberikan pengaruh suatu pilihan awal bagi individu dalam 

melakukan berbagai aktivitas, serta mengerjakan berbagai tugas, serta 

berusaha mencegah adanya suatu rintangan ketika mengerjakan 

berbagai tugas. self efficacy wajib dipunyai oleh semua manusia hal 

tersebut dikarenakan dengan memiliki self efficacy yang baik  pola 

pikir ketika pembelajaran berlangsung dapat tersusun dengan baik 

                                                           
12

 Ratnasari Gamarina Isti, ―Efektivitas Pembelajaran Matematika Dengan 

Model Pembelajaran Brain Based Learning Dalam Pendekatan Saintifik Ditinjau Dari 

Kemampuan Metakognisi Dan Sikap Bertanggung Jawab,‖ (Tesis Program Magister 

Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta, 2015, 9. 
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kemampuan tersebut juga sangat berhubungan dengan kemampuan 

metakognitif pada diri peserta didik. Allah SWT berfirman dalam ayat 

Al-quran surat Al-Ahzab : 21 yang berbunyi : 

 

ۡۡنَّقَدۡۡ ۡفِيَۡزُسىِل ۡنَُكۡم ِۡٱَكاَن ّۡۡللَّ ۡيَۡسُجىْا ۡنَِّمهَۡكاَن َۡحَسىَٞت َۡٱأُۡسَىةٌ ۡۡۡلَِٰٓخسَۡٱۡنيَۡىمَۡٱوَّۡۡللَّ

َۡٱَوَذَكَسۡ  َكثِيٗساّۡۡللَّ

 
Artinya : Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap 

(rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

menyebut Allah. 

Kemampuan Metakognitif memegang peranan penting pada 

kegiatan pembelajaran, nama kognitif berperan dalam mengontrol 

proses belajar, memahami strategi belajar yang  tepat, memahami 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang,  menentukan strategi yang 

sesuai guna menghadapi suatu permasalahan, memantau 

perkembangan hasil belajar, serta secara bersama melakukan evaluasi 

atau mengoreksi apabila terjadi  suatu kesalahan dalam memahami 

sebuah konsep, menganalisa efektivitas strategi yang telah ditentukan, 

serta sebagai usaha penilaian, pada umumnya orang yang mempunyai 

kemampuan metakognitif baik,akan merubah strategi serta kebiasaan 

belajar apabila dirasa tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan ada 

kemungkinan ketidaksesuaian strategi belajar yang digunakan dengan 

tuntutan lingkungan serta kegiatan belajar yang sedang berjalan.
13 

Di dalam Al Qur‘an pun Allah berfirman bahwa hendaknya 

manusia perlu mengatur apa yang sedang dan akan dilakukannya 

sesuai dengan bunyi QS Al Hashr ayat 18 : 

 

َٰٓأَيُّهَا َۡٱتَّقُىاْۡٱَءاَمىُىْاۡۡنَِّريهَۡٱيََٰ ۡوَّۡۡللَّ ۡۖ َمۡتۡنَِغد  اۡقَدَّ َٖۚۡٱتَّقُىاْۡٱَوۡنتَىظُۡسۡوَۡفٞسۡمَّ ّۡۡللَّ َۡٱإِنَّ ّۡۡللَّ َخبِيُسُۢ

 بَِماۡتَۡعَمهُىنَۡ
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada 

Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah 

                                                           
13R.S Scraw, G & Dennison, Assessing Metakognitive Awareness 

(Conteporary Educational Pshychology, 1994). 
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diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan. 

Ayat Al-Quran di atas memiliki makna setiap manusia seharusnya 

melakukan penilaian pada setiap amalan yang telah dibuatnya.Selain 

hal tersebut perhitungan perbekalan yang dibutuhkan untuk kehidupan 

dimasa mendatang juga harus dilakukan. Setiap individu hendaknya 

memikirkan apa yang seharusnya dikerjakan untuk masa mendatang, 

pengontrolan terhadap semua perbuatan  yang dilakukan, berupaya 

menyelidiki serta melakukan penilaian semua informasi yang 

diperoleh serta dengan sadar memikirkan setiap perbuatan yang 

dilakukannya, hal tersebut memiliki makna yang serupa dengan 

definisi metakognisi yang dikemukakan oleh ahli. 

Biologi merupakan salah satu cabang  dari ilmu sains yang 

mengkaji segala sesuatu  yang berhubungan dengan makhluk hidup 

serta berbagai komponen yang menyusunnya.proses, produk, 

teknologi, serta sikap adalah empat hal yang terdapat pada 

pembelajaran sains.
14

 Proses pembelajaran tersebut digunakan untuk 

memperoleh berbagai informasi serta mengetahui kondisi lingkungan 

sekitar secara sistematis. 
15

Pembelajaran biologi bukan hanya sekedar 

usaha menguasai ilmu pengetahuan yang mencakup berbagai hal 

seperti konsep, prinsip, serta fakta, melainkan pembelajaran biologi 

tergolong ke dalam usaha untuk mendapatkan sesuatu yang 

melibatkan kemampuan berpikir. Kemampuan metakognitif bisa 

dipakai sebagai media guna menyelesaikan sebuah permasalahan 

dengan memaksimalkan cara berpikir kognitif. 
16

 

Pembelajaran disebut juga sebagai hubungan yang terjadi antara 

pendidik dengan peserta didik pada lingkungan yang mengarah pada 

sumber belajar. Kegiatan belajar dapat dijadikan sebagai sarana 

                                                           
14 Serly Guswita et al., ―Analisis Keterampilan Proses Sains Dan Sikap 

Ilmiah Peserta Didik Kelas XI Mata Pelajaran Biologi Di SMA AL-AZHAR 3 

BANDAR LAMPUNG,‖ BIOSFER Jurnal Tadris Pendidikan Biologi 9, no. 2 (2018): 

249–58. 
15 Chairul Anwar,‖Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga 

Kontenporer,‖(Yogyakarta: DIVA Press,2017) h,63. 
16 Hepi Diana et al., ―Pengembangan Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta 

Didik Menggunakan Model Pembelajaran Creative Problem Solving Disertai Mind 

Mapping,‖ Pros. SemNas Peningkatan Mutu Pendidikan 1, no. 1 (2019): 88–94. 
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transfer informasi yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya dengan 

tujuan supaya siswa bisa memperoleh pengetahuan ilmu, pengetahuan, 

terbentuknya kepercayaan serta perilaku baik terhadap diri peserta 

didik. Pembelajaran merupakan suatu usaha membentuk siswa agar 

lebih baik. Pembelajaran merupakan suatu hal yang akan terus 

berlangsung sepanjang hidup manusia. proses pembelajaran akan 

berlangsung dengan berbagai cara tanpa terbatas oleh ruang dan 

waktu.
17

 Berbicara mengenai pembelajaran maka akan selalu 

berhubungan dengan suatu model pembelajaran yang diterapkan pada 

kegiatan belajar mengajar, karena penggunaan model pembelajaran 

akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Model pembelajaran merupakan suatu komponen dari segala 

strategi yang diterapkan dalam suatu pembelajaran yang digunakan 

untuk sistem penilaian yang berbeda. Setiap model pembelajaran 

memiliki sebuah sintak, sintak dapat didefinisikan sebagai rangkaian 

kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara urut berdasarkan cara 

pembelajarannya.
18

 Model pembelajaran yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu Rotating Trio Exchange (RTE). Isjoni mengartikan 

model pembelajaran  Rotating Trio Exchange adalah ―model 

kooperatif  bagi siswa untuk berdiskusi tentang berbagai masalah 

pembelajaran dengan beberapa anak didalam kelas‖
19

 

Hasil pengamatan serta wawancara yang telah dilakukan oleh 

penulis di SMA N 2 Gunung Labuhan kelas XI IPA, yang 

dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2021 menunjukkan jika kegiatan 

belajar yang dilaksanakan di sekolah tersebut masih berfokus pada 

pendidik (teacher centered), strategi pembelajaran yang digunakan 

tidak dapat memberikan rangsangan dengan baik terhadap peserta 

didik agar lebih berani dalam mengungkapkan opininya selama 

berlangsungnya kegiatan belajar. Penggunaan media pembelajaran 

yang masih sangat terbatas juga sangat berdampak terhadap 

kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang 

                                                           
17 Mohammad Suardi, Belajar Dan Pembelajaran (Yogyakarta: Deepublish, 

2018). 
18 Suyono, Belajar Dan Pembelajaran (Bandung: PT. Rmaja Rosdakarya 

Offset, 2014). 
19

 Isjoni, Cooperative Learning Efektivitas Pembelajaran Kelompok, 7th ed. 

(Bandung: Alfab eta, 2013). 
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diberikan oleh pendidik. Dengan adanya beberapa kekurangan 

tersebut berdampak pada timbulnya permasalahan dimana peserta 

didik cenderung pasif saat mengikuti kegiatan belajar hal tersebut 

dikarenakan peserta didik hanya mendengarkan penjelasan yang 

diberikan oleh pendidik tanpa harus menemukan sendiri konsep dari 

materi yang sedang dipelajari oleh mereka. Selain peserta didik yang 

cenderung bersikap pasif, mereka juga lebih banyak mengobrol 

dengan teman-temanya karena merasa bosan jika harus secara terus 

menerus mendengarkan penjelasan dari gurunya, selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung hanya beberapa  peserta didik yang aktif 

melakukan Tanya jawab dengan pendidik. Hasil analisis pra penelitian 

yang telah penulis lakukan di kelas XI IPA, SMA N 2 Gunung 

Labuhan didapatkan data awal kemampuan metakognitif  melalui 

pengambilan data tes soal peserta didik dan pengambilan data Self 

Efficacy yang menggunakan angket pada materi Keanekaragaman 

Hayati dapat dilihat pada tabel 1.1 dan 1.2 sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 

Data Hasil Tes Kemampuan Metakognitif Peserta Didik 

Kelas XI IPA SMAN 2 Gunung Labuhan tahun ajaran 

2021/2022. 

No Indikator 

Kemampuan 

Metakognitif  

Kelas  

X IPA 1 X IPA 2 

Rata-

rata 

Kriteri

a  

Rata-

rata 

Kriteri

a  

1 Pengetahuan 

Deklaratif 

57% Kurang 49% Kurang 

sekali 

2 Pengetahuan 

Prosedural 

40% Kurang 

sekali 

42% Kurang 

sekali 

3 Pengetahuan 

Kondisional 

42% Kurang 

sekali 

47% Kurang 

sekali 

   

Hasil kemampuan metakognisi (Tabel 1.1) menunjukkan bahwa 

kemampuan metakognisi yang dimiliki oleh peserta didik kelas XI di 

SMA N 2 Gunung Labuhan dapat dikatakan rendah. Kurangnya 

kemampuan metakognitif dapat dilihat berdasarkan hasil capaian pada 
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setiap indikator kemampuan metakognitif.Kurangnya kemampuan 

metakognitif diakibatkan karena rendahnya kesadaran yang dimiliki 

oleh peserta didik untuk mendapatkan berbagai informasi secara 

mandiri. Selain itu kegiatan pembelajaran yang masih terfokus pada 

pendidik juga turut berkontribusi pada rendahnya kemampuan 

metakognisi peserta didik. Hal tersebut karena peserta didik terbiasa 

menunggu informasi yang diberikan oleh pendidik tanpa berusaha 

untuk mencarinya sendiri. Hal tersebut berimbas pada rendahnya 

kemampuan peserta didik untuk memecahkan permasalahan pada 

kegiatan pembelajaran. Hasil Pra Penelitian diperoleh bahwa self 

efficacy kelas XI IPA 1 dan XI IPA 2 rendah, hal tersebut terlihat pada 

Tabel 1.2. 

 

Tabel 1.2 

Data Hasil Tes Angket Self efficacy Peserta Didik  

Kelas XI di SMA N 2 Gunung Labuhan T.A 2021/2022. 

No 

 Indikator 

Butir Soal Rata-rata 

Pencapaian 

(%) 

Kriteria 

 + - 

1 

Magnitude 

1,2,3

, 

5,6 

45% Rendah  

4 7 

2 
Generality 

8,9 11,12 
55% Rendah  

10 13 

3 

Strength 

14,1

5 

17,18, 

70% Sedang  

16 19,20 

 Sumber : indikator menurut Albert Bandura 

 

Hasil analisis Self efficacy yang dilakukan di kelas XI IPA 1 dan 

XI IPA 2 menunjukkan bahwa Self efficacy yang dimiliki masih 

rendah, hal tersebut menunjukkan jika mereka masih belum mampu 

memahami konsep dengan baik yang pada akhirnya berdampak pada 

rendahnya kemampuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Guna 

mengatasi permasalahan tersebut maka diperlukan adanya suatu 
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pendekatan pembelajaran yang dapat membantu peserta didik dalam 

memecahkan suatu permasalahan dengan kreatif, untuk meningkatkan 

kepercayaan diri peserta didik terhadap kemampuan yang dimilikinya. 

Sehingga peserta didik akan lebih aktif serta percaya diri dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. 

Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan metakognitif akan lebih efektif apabila 

dalam strategi pembelajaran menerapkan model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange. Penelitian lain juga mengatakan bahwa untuk 

meningkatkan kemampuan metakognitif, keterampilan, serta sikap 

peserta didik melalui pembelajaran dengan materi Biologi hasilnya 

akan lebih baik jika dalam strategi pembelajaran menerapkan model 

pembelajaran Rotating Trio Exchange, pengunaan model 

pembelajaran  Rotating Trio Exchange efektif untuk meningkatkan 

kemampuan metakognitif dan akan memberikan pengaruh  self 

efficacy  terhadap rasa percaya diri peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan  

penulis dapat menarik kesimpulan bahwa permasalahan yang ada di 

lapangan yaitu tidak semua pendidik menerapkan model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange guna mengembangkan kemampuan 

metakognitif dan self efficacy peserta didik. Pendidik umumnya masih 

menerapkan sistem pembelajaran konvensional yaitu dengan metode 

ceramah guna menjelaskan materi pembelajaran. Penggunaan metode 

ceramah dalam pembelajaran mengakibatkan peserta didik terbiasa 

untuk menerima penjelasan dari guru saja yang berdampak pada 

peserta didik yang kurang aktif  dalam menemukan informasi suatu 

informasi baru agar dapat memecahkan suatu permasalahan dalam 

proses belajar. 

Dalam konteks penelitian ini, Semua penelitian terdahulu dari 

Sabun  sampai dengan Hairida masing-masing mengkaji model yang 

dipilih masing-masing dengan kemampuan yang ingin dicapai 

berbeda-beda, hal ini tentunya akan menghasilkan karakteristik yang 

berbeda pula. Perbedaan dan Keterbaruan  riset ini dengan 

penyelidikan sebelumnya merupakan, penelitian ini menyatukan 

antara Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange yang masih 

jarang digunakan dalam pembelajaran biologi untuk melihat 
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peningkatan terhadap Kemampuan Metakognitif yang mana 

Kemampuan Metakognitif ini sangat penting dalam konteks 

pembelajaran hal ini dikarenakan seseorang peserta didik yang 

memiliki Metakognitif yang tinggi akan berpengaruh terhadap hasil 

pencapaian dalam belajarnya,selain itu penelitian ini juga mengukur 

tingkat self efficacy peserta didik karena seperti yang kita ketahui dan 

kita sadari dalam dunia pendidikan masih sangat banyak peserta didik 

yang tingkat self efficacynya rendah, hal ini dikarenakan kurang 

tepatnya Model yang digunakan pada saat materi pembelajaran 

dimulai, adapun faktor lain adalah peserta didik merasa bosan pada 

saat pembelajaran dikarenakan kurang kreatifnya pendidik dalam hal 

menstimulasi otak peserta didiknya untuk memecahkan masalah 

dalam pembelajaran Biologi, sehingga penyelidik sadar untuk 

melakukan riset dengan judul ―Pengaruh Model Pembelajaran 

Rotating Trio Exchange terhadap Kemampuan Metakognitif dan Self 

Efficacy peserta didik kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi‖.  

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan masalah yang dapat kita identifikasi dari masalah di 

atas sebagai berikut : 

1. Pendidik terkadang tidak menerapkan Model Pembelajaran 

yang efisien terhadap mata pelajaran yang digunakan, sehingga 

pencapaian hasil belajar siswa kurang. 

2. Kemampuan Metakognitif  peserta didik masih dikatakan 

rendah, sebab dalam proses pembelajaran peserta didik tidak 

konsisten dalam penyelesaian tugas yang diberikan. 

3. Kurangnya penilaian pendidik terhadap self efficacy peserta 

didik sebab dalam proses pembelajaran tingkat efikasi diri 

mereka tergolong rendah. 

 

D. Batasan Masalah 

Adapun Batasan masalah agar penelitian tidak menimbulkan 

anggapan yang keluar dari bahasan, yaitu : 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah Rotating Trio 

Exchange (RTE) dengan materi pembelajaran sistem gerak 

kelas XI.  
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2. Kemampuan Metakognitif peserta didik dikemukakan oleh 

John Flavell dengan Indikatornya adalah : pengetahuan 

deklaratif, pengetahuan prosedural, pengetahuan kondisional. 

3. Self Efficacy didefinisikan oleh Albert Bandura dengan tiga 

Indikator yang meliputi : Magnitude adalah berfokus pada 

tingkat kesulitan tugas yang dihadapi penerimaan dan 

keyakinan seseorang terhadap suatu tugas berbeda-beda, 

Generality merupakan perasaan kemampuan yang ditunjukkan 

individu pada konteks tugas yang berbeda-beda, baik itu 

melalui tingkah laku, kognitif dan afektifnya, dan Strength 

merupakan kuatnya keyakinan seseorang mengenai 

kemampuan yang dimiliki.  

 

E. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh Model Pembelajaran Rotating Trio 

Exchange (RTE) terhadap Kemampuan Metakognitif peserta 

didik kelas XI di SMAN 2 Gunung Labuhan ? 

2. Apakah ada pengaruh Model Pembelajaran Rotating Trio 

Exchange (RTE) terhadap Self Efficacy peserta didik kelas XI 

di SMAN 2 Gunung Labuhan ? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model 

Pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) terhadap 

Kemampuan Metakognitifpeserta didik kelas XI di SMAN 2 

Gunung Labuhan. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Model 

Pembelajaran Rotating Trio Exchange Terhadap Self Efficacy 

peserta didik kelas XI di SMAN 2 Gunung Labuhan. 
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G. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi guru  

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 

Model Pembelajaran yang menarik untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran kepada peserta didik dan diharapkan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung model ini dapat melihat 

kemampuan Metakognitif dan self efficacy peserta didik. 

2. Bagi sekolah 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bantuan 

pemikiran bagi pihak sekolah untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas sekolah dengan model pembelajaran yang diberikan 

oleh pendidik kepada peserta didiknya demi terwujudnya visi 

dan misi sekolah. 

3. Bagi Peneliti 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

pengalaman belajar mengajar sehingga dijadikan bekal saat 

akan menjadi profesi pendidik yang diemban dimasa akan 

datang. Setiap langkah proses yang dilalui sebagai pengalaman 

dan pembelajaran untuk jauh lebih baik. 

4. Bagi Pembaca 

Dapat dijadikan suatu referensi atau bahan untuk memilih 

suatu Model Pembelajaran yang cocok dan dapat diterapkan di 

lingkup sekolah. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya: 

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Sarbun, menyatakan jika 

penggunaan model pembelajaran secara konvensional dengan 

menerapkan metode ceramah menunjukkan bahwa hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik tergolong dalam kriteria rendah, 

sedangkan penggunaan model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar yang 

didapatkan oleh peserta didik. Adapun kesamaan penelitian 

yang dilakukan oleh Sabrun dengan penelitian ini yaitu sama-
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sama menerapkan model pembelajaran Rotating Trio 

Exchange. Adapun perbedaan yang terjadi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Sarbun dengan penelitian ini yaitu penelitian ini 

akan menerapkan  model pembelajaran RTE dipadukan dengan 

melihat peningkatan terhadap kemampuan metakognitif peserta 

didik.
20

 

2. Penelitian dengan judul berjudul ―Pengembangan Instrumen 

Untuk Mengukur Self Efficacy Peserta didik Dalam 

Pembelajaran Kimia‖ yang dilakukan oleh Hairida menyatakan 

bahwa terdapat penambahan instrumen dari Self Efficacy pada 

kegiatanpembelajaran kimia dengan melewati beberapa 

tahapan diantaranya yaitu pendahuluan, pengembangan, serta 

pengujian. Pada kegiatan pendahuluan ditemukan adanya 

permasalahan yang dialami oleh peserta didik pada tingkat 

pertama ketika mempelajari materi Ilmu Pengetahuan Alam 

(IPA), permasalahan utama yang  ditemui yaitu pada bagian 

pemahaman materi kimia. Permasalahan yang dihadapi yaitu 

kurangnya rasa percaya diri yang dimiliki oleh peserta didik 

dalam menjalankan realisasinya, serta penyelesaian tugas-tugas 

yang diberikan oleh pendidik.  Hasilnya membuktikan angket 

telah melaksanakan ketiga aspek tersebut sebesar 0,75 dengan 

kelompok baik. Kemudian data penakaran angket self efficacy 

menjumpai siswa SMP dalam kelompok nilai tinggi ―sangat 

tinggi‖ (95%), jika dibandingkan dengan self efficacy pada 

siswa SMP kelompok tidak tuntas memperlihatkan ―cukup‖ 

(60%).
21

 

3. Penelitian dengan judul ―Hubungan antara self-efficacy dan 

motivasi berprestasi siswa kelas xi ipa dalam mata pelajaran 

kimia di sma negeri 3 Pontianak‖  yang telah dilakukan oleh 

Tuti Kurniawati, dkk menyatakan bahwa hasil analisis angket 

self-efficacy yang dilakukan terhadap 62 orang peserta didik 

                                                           
20 Sabrun, ―Penerapan Model Rotating Trio Exchange Untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Lingkaran Pada Siswa Kelas Viii Smp 

Muhammadiyah Mataram Tahun Pelajaran 2016/2017,‖ Jurnal Ilmiah Mandala 

Education 3, No. 2 (2017): 2015–18. 
21 Hairida, ―Pengembangan Instrumen Untuk Mengukur Self Efficacy Siswa 

Dalam Pembelajaran Kimia,‖ Jurnal Edusains 9, No. 1 (2017): 53–59. 
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kelas XI IPA memperlihatkan bahwa dari ketiga aspek self-

efficacy menunjukkan persentase yang tidak sama. Dilihat sisi 

generality menunjukan hasil yang dicapai oleh peserta didik 

lebih baik dibandingkan dengan bagian level, sedangkan pada 

aspek self-efficacy straight menunjukkan persentase peserta 

didik rendah. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan jika peserta 

didik kelas XI IPA SMA Negeri 3 memiliki self-efficacy yang 

tergolong tinggi pada segi level serta generality akan tetapi 

mempunyai self-efficacy yang tergolong rendah dalam aspek 

strength. Analisis angket berprestasi menunjukkan hasil bahwa 

sebagian besar peserta didik kelas XI IPA memiliki motivasi 

berprestasi namun selebihnya sudah mempunyai motivasi 

berprestasi yang tinggi pada pembelajaran kimia.
22

 

4. Hasil penelitian mengenai penggunaan model pembelajaran 

RTE menunjukkan  adanya pengaruh signifikan pada hasil 

belajar peserta didik kelas V di Sekolah Dasar Negeri Pinggir 

Papas 1 Sumenep, 2) penerapan model pembelajaran RTE juga 

mampu neningkatkan minat belajar peserta didik Sekolah 

Dasar Kelas V di SD N Pinggir Papas 1 Sumenep, 3) pendidik 

dapat melaksanakan aktivitas mengajar dengan baik sesuai 

dengan urutan yang telah disusun di dalam RPP, peserta didik 

juga cenderung lebih aktif dan saling bekerja sama guna 

menguasai materi yang sedang dipelajari.
23

 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arfayulisa dkk, bersumber 

pada hitungan percobaan aktivitas kelas dengan menerapkan 

pembelajaran Rotating Trio Exchange berbantuan media 

Macromedia Flash Player yang diaplikasikan pada mata 

pelajaran Geografi di kelas XII S3 di SMA N 4 Banda Aceh, 

                                                           
22

 Bellya Firsty Novanda, Tuti Kurniati, And Rizmahardian A.K, 

―Hubungan Antara Self-Efficacy Dan Motivasi Berprestasi Siswa Kelas Xi Ipa Dalam 

Mata Pelajaran Kimia Di Sma Negeri 3 Pontianak,‖ Jurnal Ilmiah 6, No. 2 (2018): 8–

17. 
23

 Nor Fajariyatul Hasanah, Mohammad Edy Nurtaman, And Umi Hanik, 

―Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (Rte) 

Terhadap Hasil Belajar Dan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V Sdn Pinggir 

Papas 1 Sumenep,‖ Jurnal Widyagogik 6, No. 2 (2019): 112–21. 
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menyatakan bahwa penerapan bentuk pembelajaran Rotating 

Trio Exchange mampu meningkatkan hasil belajar peserta 

didik. Bentuk pembelajaran Rotating Trio Exchange dengan 

berbantuan Macromedia Flash Player sangat baik dan 

digemari oleh peserta didik, sehingga disarankan untuk 

penelitian selanjutnya penerapan model pembelajaran ini dan 

dipadukan dengan berbagai bahan ajar lainya.
24

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange terhadap 

Kemampuan Metakognitif dan Self Efficacy Kelas XI Pada Mata 

Pelajaran Biologi adapun keterbaruan penelitian yaitu dengan 

menerapkan Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange terhadap 

kemampuan metakognitif dan Self Efficacy peserta didik di SMA 

Negeri 2 Gunung Labuhan pada jenjang kelas XI. Penerapan model 

pembelajaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemampuan 

metakognitif peserta didik. Model pembelajaran RTE memiliki 

beberapa tahapan diantaranya yaitu merencanakan, memonitor, serta 

mengevaluasi. Proses pembelajaran mengombinasikan model Rotating 

Trio Exchange serta self efficacy bisa membagikan persediaan cukup 

kompleks untuk masa depan peserta didik. Mengombinasikan 

kemampuan metakognitif serta self efficacy dengan mengarah agar 

menyediakan basis berkelas serta mandiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Arfa Yulisa, Thamrin Kamaruddin, And Daska Aziz, ―Penerapan Model 

Pembelajaran Rotating Trio Exchange (Rte) Berbantuan Media Macromedia Flash 

Player Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Geografi Sman 

4 Kota Banda Aceh.,‖ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Geografi Fkip Unsyiah 

5, No. 2 (2020): 84–92. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

A. Model Pembelajaran RTE 

1. Pengertian Model Pembelajaran RTE 

Model pembelajaran tipe Rotating Trio Exchange (RTE) 

adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan pada diskusi 

kelompok kecil heterogen yang selanjutnya akan diputar ke kelompok 

yang lainya. Model pembelajaran ini mampu menjadikan peserta didik 

untuk lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, taktik baik 

dari segi mental maupun sosial dan fisik. Dari segi mental peserta 

didik dilatih agar dapat menghargai pendapat orang lain, dalam segi 

fisik peserta didik akan melakukan perpindahan dari satu kelompok ke 

kelompok yang lainya, sedangkan secara sosial peserta didik dapat 

berinteraksi dengan tema-teman di dalam kelasnya melalui kegiatan 

diskusi kelompok. Hal tersebut menunjukkan jika model pembelajaran  

tipeRotating Trio Exchange (RTE) mampu meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik.
25

 

Penerapan model pembelajaran tipe Rotating Trio Exchange 

(RTE) mengharuskan peserta didik untuk berpindah dari satu 

kelompok diskusi ke kelompok diskusi yang lainya, sehingga masing-

masing pokok bahasan akan dibahas dengan kelompok yang berbeda. 

Variasi tersebut diciptakan dengan tujuan agar peserta didik tetap 

bersemangat dan tidak merasa bosan selama mengikuti pembelajaran, 

selain itu dengan menerapkan model pembelajaran RTE dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi peserta didik serta 

mengajarkan peserta didik untuk saling bekerja sama sehingga peserta 

                                                           
25 Maghfiratul Rahmi, Fitriani, And Dedeh Kurniasih, ―Penggunaan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (Rte) Berbantuan Media 

Couple Card Pada Sub Materi Tata Nama Senyawa Hidrokarbon Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas Xi Ipa Sma Adisucipto Sungai Raya,‖ Ar-Razi Jurnal Ilmiah 6, 

No. 1 (2018): 79–87. 
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didik akan aktif berdiskusi dan aktivitas tersebut dapat membuat 

proses diskusi berjalan menyenangkan.
26

 

Model pembelajaran kooperatif tipe RTE adalah suatu model 

pembelajaran kooperatif yang melibatkan tiga orang peserta didik 

dalam setiap kelompoknya, masing-masing anggota kelompok akan 

diberi nomor yang berurut dari 0,1, dan 2 yang selanjutnya akan 

berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainya. Nomor urut 1 akan 

ditugaskan untuk berpindah kelompok sesuai dengan arah jarum jam, 

nomor urut 2 aan berjalan berlawanan jarum jam, sedangkan nomor 

urut 0 tetap berada di tempatnya. Masing-masing kelompok akan 

diberikan satu pertanyaan untuk didiskusikan, setelah diskusi selesai 

maka kelompok akan dirotasi kembali dan akan terbentuk suatu 

kelompok baru. Selanjutnya kelompok yang baru tersebut akan 

diberikan pertanyaan untuk kembali didiskusikan akan tetapi 

pertanyaan akan sedikit lebih sulit dari pertanyaan sebelumnya, dan 

kegiatan tersebut  akan terus berulang hingga semua pertanyaaan 

selesai didiskusikan. Kooperatif learning dengan tipe  RTE adalah 

salah satu model pembelajaran yang cukup efektif bagi peserta didik 

untuk mendiskusikan berbagai persoalan pembelajaran di dalam kelas. 

Proses rotasi selama pembelajaran akan berjalan dengan lancar apabila 

dilengkapi dengan  materi belajar yang mendukung. 

Berdasarkan teori tersebut, model pembelajaran kooperatif 

tipe  Rotating Trio Exchange (RTE) dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran tersebut merupakan salh satu modelpembelajran yang 

melibatkan tiga orang  peserta didik dalam suatu kelompok diskusi 

kecil dimana setiap anggota akan diberikan nomor urut mulai dari 0 

sampai dengan 2, selanjutnya peserta didik dengan nomor 1 akan 

berotasi searah dengan jarum jam, peserta didik dengan nomor 2 akan 

berjalan berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan peserta didik 

dengan nomor 0 tetap berdiam diri di tempat.
27

 

                                                           
26 Oktaviani and Fitri, ―Pengaruh Penerapan Model Rotating Trio Exchange 

( RTE ) Berbantuan Media Couple Card Terhadap Kompetensi Belajar Peserta 

Didik.‖ 

Hadiyaturido, Khairul Huda, And Nur Hidayatul Amni, ―Penerapan Model 

Cooperative Learning Tipe Rotating Trio Exchange (Rte) Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Materi Perkalian Dan Pembagian Pecahan Siswa Kelas V Sd 
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Pembelajaran Kooperatif dilakukan dengan cara berdiskusi 

atau sharing yang dilakukan oleh peserta didik sehingga dapat terjadi 

transfer informasi antar peserta didik serta dapat mewujudkan 

pemahaman bersama. Model pembelajaran kooperatif tipe RTE adalah 

sebuah cara untuk peserta didik mendiskusikan berbagai permasalahan 

secara berkelompok dengan beranggotakan 3 orang, diskusi dilakukan 

dengan cara merotasi anggota kelompok agar dapat terjadi pertukaran 

pendapat antar anggota kelompok. Melalui pendekatan seperti ini 

peserta didik dilatih agar dapat berkomunikasi dengan baik agar 

peserta didik dapat sharing informasi dengan cara berganti pasangan 

dalam kelompok diskusi.
28

 

Model Pembelajaran kooperatif tipe RTE didesain guna 

menjadikan peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran 

berlangsung, model pembelajaran ini juga dapat melatih peserta didik 

untuk bekerja sama dan saling membantu dalam memunculkan 

keingintahuan serta merangsang peserta didik untuk berpikir.
29

 

Model pembelajaran kooperatif tipe RTE adalah sebuah model 

pembelajaran yang dapat menjadikan peserta didik lebih  aktif dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran  dengan cara memaksimalkan 

aktivitas diskusi pada setiap kelompok yang telah dibentuk. Rotating 

Trio Exchange mampu memunculkan rasa keingintahuan peserta didik 

terhadap ilmu pengetahuan, meningkatkan kerjasama/gotong royong, 

meningkatkan aktivitas peserta didik, serta dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir yang dimiliki oleh peserta didik.
30

 

Pembelajaran RTE merupakan suatu aktivitas pembelajaran 

dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang beranggotakan 3 

                                                                                                                              
Negeri 4 Mamben Lauk Tahun Pelajaran 2019/2020,‖ Jurnal Transformasi 6, No. 2 

(2020): 1–10. 
28 Siti Fatimatul Muawanah, Zainal Abidin, And Surya Sari Faradila, 

―Penerapan Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange Dengan Media Lkpd Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Materi Perbandingan Siswa Mts 

Al-Amin Malang,‖ Jp3 14, No. 7 (2019): 15–21. 
29 Nor Fajariyatul Hasanah, Mohammad Edy Nurtaman, And Umi Hanik, 

―Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Rotating Trio Exchange (Rte) 

Terhadap Hasil Belajar Dan Minat Belajar Matematika Siswa Kelas V Sdn Pinggir 

Papas 1 Sumenep,‖ Jurnal Widyagogik 6, No. 2 (2019): 112–21. 
30 Sahril, Noor Fajriah, And Sumartono, ―Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Rotating Trio Exchange Terhadap Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Sahril,‖ 

Jurnal Pendidikan Matematika 6, No. 2 (2018): 142–49. 
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orang peserta didik pada setiap kelompoknya. Setiap anggota 

kelompok akan diberi nomor dari 0 sampai dengan 2. Anggota 

kelompok dengan label nomor 1 akan berotasi searah dengan jarum 

jam, anggota dengan nomor 2 akan berotasi berlawanan dengan arah 

jarum jam, pasangan anggota kelompok dengan nomor 0 akan tetap 

berada ditempatnya. Setiap kelompok akan diberikan sebuah 

pertanyaan untuk didiskusikan secara bersama-sama, setelah 

pertanyaan yang diberikan terjawab maka anggota kelompok akan 

kembali dirotasi hingga membentuk suatu kelompok baru. Setiap 

kelompok baru akan kembali diberikan pertanyaan dengan tingkat 

kesulitan yang sedikit lebih tinggi.
31

 

Model pembelajaran kooperatif adalah salah satu model 

pembelajaran yang saat ini sedangberkembang pesat, hal tersebut 

dikarenakan model pembelajaran ini dapat menciptakan berbagai 

kondisi yang dapat memberikan motivasi serta mendorong peserta 

didik untuk dapat berperan aktif selama mengikuti aktivitas belajar di 

kelas. Dengan adanya peningkatan aktivitas secara positif akan 

berdampak pada semakin meningkatnya prestasi belajar peserta didik. 

Sejalan dengan semakin berkembanngnya dunia pendidikan saat ini 

telah tercipta berbagai jenis model pembelajaran kooperatif, salah 

satunya yaitu model Rotating Trio Exchange (RTE).32
 

 Penggunaan model pembelajaran kooperatif RTE adalah salah 

satu cara yang cukup efektif untuk mengubah pola pembelajaran yang 

umumnya berfokus pada pendidik dengan menggunakan model 

pembelajaran ini maka pembelajaran akan berpusat pada peserta didik. 

Model pembelajaran RTE berpusat pada peserta didik sehingga 

dengan menerapkan model tersebut maka peserta didik akan dituntut 

untuk terus berinteraksi, berekspresi, mengungkapkan opini, serta 
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mendapatkan pemahaman baru agar dapat disampaikan kepada teman-

teman di kelasnya. Pembelajaran dengan menggunakan model RTE 

dilakukan dengan cara  membagi kelas menjadi beberapa kelompok 

kecil dan setiap kelompok beranggotakan 3 orang peserta didik (trio), 

selanjutnya setiap kelompok yang  telah terbentuk akan diberikan 

pertanyaan yang sama oleh pendidik untuk selanjutnya didiskusikan 

oleh masing-masing kelompok. Kelompok yang telah terbentuk 

kemudian masing-masing anggotanya akan diberi label dengan 

menggunakan nomor misalnya 1, 2, dan 3 penomoran anggota 

kelompok dimaksudkan untuk mempermudah ketika melakukan 

perpindahan. Perintah diberikan kepada anggota kelompok nomor 3 

untuk berpindah kelompok searah dengan jarum jam, dan nomor 1 

berpindah ke kelompok yang berlawanan dengan arah jarum jam 

sedangkan anggota dengan nomor 2 tetap berada ditempatnya. Dengan 

dilakukan rotasi seperti ini akan maka setiap kelompok anggotanya 

kan terus mengalami perubahan. setelah dilakukan rotasi kemudian 

pendidik akan kembali memberikan pertanyaan diskusi kepada setiap 

kelompok baru. Pertanyaan baru yang diberikan oleh pendidik 

memiliki tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi pertanyaan baru 

yang telah diberikan selanjutnya didiskusikan oleh anggota kelompok 

untuk menyatukan konsep. Pembelajaran  kooperatif Rotating Trio 

Exchange menekankan pada keberhasilan kelompok sehingga peserta 

didik dituntut untuk belajar bersama, memiliki tanggung jawab yang 

sama terhadap keberhasilan kelompoknya.
33

 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model 

pembelajaran yang memberikan tantangan terhadap peserta didik 

untuk ―belajar bagaimana caranya belajar‖, bekerja sama dalam 

mencari solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang 

dihadapinya. Model pembelajaran berbasis masalah adalah suatu 

model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan yang 

autentik serta bermakna kepada siswa, penyajian permasalahan 

tersebut bermanfaat sebagai batu loncatan untuk diselidiki. Oleh 
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karena itu,dalam pembelajaran berbasis masalah peserta didik tidak 

hanya dituntut untuk menguasai konsep yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada,akan tetapi peserta didik juga akan 

mendapatkan pengalaman baru mengenai kemampuan berpikir serta 

bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan dan dapat 

menumbuhkan pola berpikir kritis. 

RTE merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai untuk 

digunakan dalam berbagai diskusi untuk memecahkan suatu 

permasalahan dengan teman sekelasnya. Dengan menerapkan strategi 

ini maka diskusi kelompok akan berjalan secara rotasi atau akan 

terjadi pertukaran anggota kelompok, sehingga pada setiap rotasi akan 

terbentuk kelompok-kelompok baru untuk mendiskusikan pertanyaan 

aru yang diberikan oleh pendidik.  

Model pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model 

pembelajaran yang menekankan instruksional untuk belajar, 

menemukan solusi dengan menerapkan startegi pembelajaran RTE 

membuat peserta didik lebih tertarik untuk belajar serta menjadikan 

peserta didik menjadi lebih aktif. Pengambungan antara strategi 

pembelajaran RTE dengan dengan model pembelajaran berbasis 

masalah diharapkan mampu membuat kegiatan pembelajaran yang 

lebih efektif untuk peserta didik dapat menguji pemikiranya, 

mempertanyakan, mengkritisi gagasan yang dimilikinya, serta 

mempelajari hal baru sehingga dapat mengatasi rasa bosan yang 

dialami oleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Selain itu, 

dengan penggabungan antara model pembelajaran berbasis masalah 

dengan strategi RTE akan menjadikan peserta didik menjadi lebih 

aktif selama pembelajaran sehingga bisa memberikan pengaruh 

terhadap hasil belajarnya.
34
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2. Sintak-sintak Model Pembelajaran Rotating Trio Exchange 

(RTE) 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran RTE sebagai 

berikut :
35

 

a) Pendidik membagi siswa menjadi kelompok-kelompok 

kecil, setiap kelompok terdiri dari tiga orang dan setiap 

anggota kelompok diberi nomor 1, 2, dan 3 yang berguna 

untuk memudahkan ketika melakukan perpindahan. 

b) Kelas disusun sedemikian rupa dengan tujuan agar semua 

kelompok bisa melihat kelompok lain di sebelah kanan dan 

kirinya. 

c) Pendidik memberikan satu permasalahan yang sama pada 

masing-masing kelompok untuk mencari solusi pemecahan 

masalah tersebut dengan jangka waktu yang telah 

ditetapkan. 

d) Setelah yang diberikan untuk memecahkan permasalahan 

habis, selanjutnya anggota kelompok akan dipindahkan ke 

kelompok lain. Anggota kelompok dengan nomor 2 akan 

berpindah searah jarum jam, anggota dengan nomor 3 

berpindah berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan 

anggota kelompok nomor 1 tetap diam ditempat sehingga 

akan membentuk suatu kelompok baru. 

e) Anggota kelompok baru yang terbentuk kembali diberi 

permasalahan baru untuk didiskusikan kembali. 

f) Perpindahan anggota kelompok dilakukan hingga semua 

permasalahan yang disiapkan oleh pendidik selesai 

didiskusikan oleh peserta didik. 

g) Setelah diskusi selesai maka pendidik akan memilih 

beberapa orang peserta didik untuk menyajikan hasil 

diskusi kelompok yang telah dilakukan. 
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3. Kelebihan dan Kelemahan Model Pembelajaran Rotating 

Trio Exchange (RTE) 

Pembelajaran RTE mempunyai kelebihan dan kelemahan, 

diantaranya sebagai berikut :
36

 

a. Kelebihan RTE 

1) Dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar 

aktif berpikir dalam memecahkan suatu permasalahan. 

2) Berbagai pendapat yang ada dapat diarahkan pada suatu 

diskusi. 

3) Kegiatan berpindah dari satu kelomok ke kelompok lain 

dapat manrik perhatian peserta didik sehingga 

menjadikan peserta didik tidak merasa bosan. 

4) Menubuhkan rasa percaya diri peserta didik dalam 

memberikan atau menanggapi suatu pendapat. 

b. Kelemahan RTE 

1) Menyajikan permasalahan yang sesuai dengan tingkat 

berfikir peserta didik tidaklah mudah. 

2) Banyak waktu yang terbuang apabila peserta didik 

tidak dapat memecahkan permasalahan yang 

diberikan. 

3) Tidak mungkin cukup memberikan suatu 

permasalahan pada setiap peserta didik apabila 

peserta didik yang jumlahnya banyak. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, bisa ditarik sebuah 

kesimpulan bahwa model pembelajaran  Rotating Trio Exchange 

(RTE) adalah suatu proses pembelajaran yang menitikberatkan pada 

aktivitas peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 

Pembelajaran dengan model RTE dilakukan dengan cara membagi 

peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil setiap kelompok 

tersebut terdiri atas tiga orang anggota dan setiap anggota 

kelompoknya diberi nomor mulai dari 1, 2 dan 3 untuk memudahkan 
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ketika melakukan perpindahan. Sistem berotasi ini dilakukan untuk 

memberikan pendapat mengenai permasalahan yang diberikan dengan 

kelompok lain secara bergantian. 

 

B. Kemampuan Metakognitif 

1. Pengertian Metakognitif 

Kemampuan Metakognitif merupakan pembelajaran yang 

menanamkan kesadaran bagaimana merancang, memonitor, serta 

mengontrol tentang apa yang mereka ketahui, apa yang diperlukan 

untuk mengerjakan, hal ini menitik beratkan pada aktivitas belajar, 

membantu dan membimbing peserta didik ketika mengalami kesulitan 

serta membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep diri 

mereka ketika sedang belajar.
37

 

Metakognitif merupakan kemampuan peserta didik dalam 

mengatur dan mengontrol proses berpikir selama pembelajaran. 

Peserta didik merencanakan strategi untuk memahami materi yang 

dipelajari, mengontrol atau mempersiapkan langkah apa yang akan 

mereka lakukan dalam pembelajaran dan melakukan evaluasi terhadap 

apa yang telah mereka pelajari.
38

 

Metakognitif dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran 

seseorang mengenai bagaimana cara dia belajar, kemampuan dalam 

menilai kesulitan suatu permasalahan, kemampuan mengobservasi 

tingkat pemahaman yang dimilikinya, kemampuan dalam 

menggunakan berbagai informasi guna mencapai suatu tujuan, 

kemampuan dalam menilai sejauh mana kemampuan belajar yang 

dimiliki diri sendiri. Kemampuan metakognisi mencakup 2 aspek 

diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Pengetahuan Metakognitif (metacognitive knowledge) yang 

meliputi; declarative knowledge, procedural knowledge, dan 

conditional knowledge. 

b. Regulasi Metakognitif (metacognitive regulation) meliputi: 

planning, information management strategies, comprehension 

monitoring, debugging, strategies dan evaluation. Jadi Kemampuan 

Metakognitif merupakan kemampuan siswa melakukan self reflection, 

self monitoring atau self awareness dari kegiatan belajar yang telah 

dilakukannya.
39

 

 Kemampuan Metakognitif berkaitan dengan kemampuan 

siswa membuat prediksi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pada 

proses penyelesaian masalah. Selain itu siswa harus mampu memilih 

strategi yang tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Siswa 

yang memiliki kemampuan metakognitif rendah akan berujung pada 

kegagalan pemecahan masalah, sedangkan siswa yang memiliki 

kemampuan metakognitif baik akan meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah non rutin.
40

 

Metakognitif merupakan sesuatu hal yang berhubungan 

dengan kemampuan berpikir serta kemampuan dalam menerapkan 

strategi belajar tertentu yang sesuai dengan dirinya sendiri. Contohnya 

yaitu seseorang yang memiliki tipe belajar secara visual maka ia akan 

mengetahui jika membuat peta konsep adalah cara yang tepat bagi 

dirinya dalam memahami serta mengingat sebagian besar informasi 

baru yang diperolehnya. Kemampuan metakognisi adalah salah satu 

standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh peserta didik.Oleh sebab 

itu, kemampuan metakognisi perlu dipelajari serta dilatih karena 

metakognisi merupakan salah satu aspek tujuan pembelajaran. 

Kemampuan  metakognitif merujuk terhadap diperolehnya 

pemahaman mengenai proses kognitif,sedangkan pengalaman 

metakognitif sendiri merupakan suatu proses yang bisa diterapkan 
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guna mengontrol berbagai aktivitas kecerdasan serta mencapai tujuan 

kognitif.
41

 

Metakognisi merupakan suatu pengetahuan serta regulasi 

dalam sebuah aktivitas kognitif individu pada saat belajar. 

Metakognisi dapat diartikan juga sebagai suatu pengetahuan mengenai 

apa yang dipelajarinya serta bagaimana caranya belajar. Sehingga 

akan muncul kesadaran mengenai apa yang diketahui serta tidak 

diketahuinya. Jika kesadaran tersebut dapat terwujud maka seseorang 

bisa memulai pemikiranya dengan cara merancang, mengamati serta 

menilai terkait sesuatu yang telah dipelajarinya.
42

 

Metakognisi juga dapat didefinisikan sebagai sebuah 

kesadaran yang dimiliki oleh seseorang terkait proses kognitifnya 

serta kemandirianya guna mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, 

metakognitif juga dapat diartikan sebagai pengetahuan terkait cara 

pembelajaran yang dilakukan oleh dirinya sendiri, sedangkan 

keterampilan metakognitif merupakan suatu metode yang digunakan 

dalam proses belajar, memahami, serta menyelesaikan soal.
43

 

Metakognisi merupakan suatu kendaraan yang dimiliki oleh 

seseorang terkait cara ia belajar, kemampuan untuk menilai suatu 

permasalahan atau kesulitan, kemampuan untuk memahami level 

pemahaman yang dimilikinya, kemampuan dalam menerapkan suatu 

informasi guna memperoleh tujuan yang diinginkan, serta kemampuan 

dalam menilai perkembangan belajar dirinya.  

Metakognitif pada konteks pembelajaran yaitu, peserta didik 

dapat mengetahui cara belajar, kemampuan belajar yang dimilikinya, 

serta dapat memahami strategi belajar yang paling sesuai dengan 

dirinya. Metakognitif juga bisa diartikan sebagai kesadaran yang 
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dimiliki oleh seseorang  terkait proses berpikir sendiri dan berbagai 

hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Salah satu contohnya 

yaitu ketika seseorang dikatakan mempunyai kemampuan metakognisi 

pada saat orang tersebut menyadari jika dirinya kesulitan dalam 

mempelajari suatu materi tertentu dibandingkan dengan materi 

lainnya. 

Metakognitif merupakan sebuah pengetahuan yang didapatkan 

oleh peserta didik terkait berbagai proses kognitif yaitu sebuah 

pengetahuan yang dapat digunakan dalam mengontrol berbagai proses 

kognitif. Sedangkan pengalaman metakognitif harus melibatkan 

strategi metakognitif. Strategi/pengaturan metakognitif adalah sebuah 

proses yang yang dilakukan secara berurutan yang diterapkan untuk 

mengontrol kegiatan kognitif serta memastikan tujuan kognitif yang 

diinginkan telah tercapai.
44

 

Kegiatan belajar berbasis metakognisi adalah sebuah usaha 

yang digunakan guna memperkenalkan kemampuan serta kepercayaan 

baru dalam menerapkan pembelajaran yang praktis serta mampu 

meningkatkan hasil belajar peserta didik.Peserta didik yang telah 

memiliki kemampuan metakognisi yang baik umumnya bisa 

memecahkan suatu permasalahan dengan baik dengan pengarahan 

pengaturan berpikir serta kesadarannya.Setelah istilah metakognisi 

diperkenalkan, kemudian menimbulkan banyak perdebatan mengenai 

definisi dari istilah tersebut. Aktivitas metakognitif sebenarnya adalah 

aktivitas ―berpikir mengenai berpikir‖, yaitu suatu aktivitas dengan 

mengontrol proses kognitifnya sendiri. Metakognisi umumnya 

dianggap sebagai konstruk multidimensi. Cara yang dapat digunakan 

untuk dapat melatih kemampuan metakognitif peserta didik salah 

satunya yaitu dengan mengajak peserta didik untuk berinteraksi 

langsung dengan berbagai sumber belajar yang akan digunakan, 

dengan adanya aktivitas tersebut maka peserta didik akan terlatih 
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untuk terus mengembangkan kemampuan metakognisi yang 

dimilikinya.
45

 

Metakognisi sebagai kemampuan agar dapat memantau cara 

berpikir diri sendiri serta asumsi dan implikasi aktivitas yang 

dilakukan oleh seseorang. Artinya metakognisi adalah kemampuan 

seseorang untuk pikirannya, metakognisi sendiri mencakup tiga 

komponen yakni planning, monitoring, serta evaluasi.
46

 

Secara umum metakognitif dapat diartikan sebagai 

pengetahuan mengenai kecerdasan serta kontrol dari kognisi. 

Metakognisi memiliki peranan penting dalam mencapai kesuksesan 

belajar, hal tersebut dikarenakan seseorang memiliki kemungkinan 

untuk menjadi lebih baik dalam mengolah kemampuan kognitifnya 

serta dapat digunakan untuk menentukan kekurangan atau kelemahan 

dari seseorang yang bisa diperbaiki dengan cara membangun 

kemampuan berpikir  baru.
47

 

 

2. Indikator Kemampuan Metakognitif 

Indikator yang berhubungan dengan Kemampuan Metakognitif 

antara lain:  

a. Kesadaran dalam mempersiapkan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan berbagai permasalahan dengan cara 

mengkoneksikan beberapa pengetahuan yang  telah 

dimiliki untuk digunakan dalam memilih prosedur yang 

tepat sesuai dengan tujuan metakognitif. 

b. Kesadaran ketika melaksanakan observasi serta 

pemantauan pada semua prosedur yang  diterapakan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

c. Kesadaran ketika melakukan refleksi pada semua prosedur 

yang diterapkan dalam meyelesaikan permasalahan. 
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Adapun indikator yang berhubungan dengan Pengetahuan 

Metakognitif antara lain : 

a. Kesadaran dalam pengetahuan yang bersifat pernyataan 

ringkas dan jelas, pengetahuan mengenai tahap kegiatan 

untuk menyelesaikan suatu masalah, dan pengetahuan 

tentang pengambilan keputusan ataupun eksekusi 

berdasarkan syarat syarat yang diajukan dalam memahami 

permasalahan. 

b. Kesadaran dalam pengetahuan yang bersifat pernyataan 

ringkas dan jelas, pengetahuan mengenai tahap kegiatan 

untuk menyelesaikan suatu masalah, dan pengetahuan 

tentang pengambilan keputusan ataupun eksekusi 

berdasarkan syarat syarat yang diajukan dalam membuat 

rencana untuk melaksanakan penyelesaian masalah. 

c. Kesadaran dalam pengetahuan yang bersifat pernyataan 

ringkas dan jelas, pengetahuan mengenai tahap kegiatan 

untuk menyelesaikan suatu  masalah, dan pengetahuan 

tentang pengambilan keputusan ataupun eksekusi 

berdasarkan syarat syarat yang diajukan dalam melakukan 

penyelesaian masalah. 

d. Kesadaran atas pengetahuan yang bersifat pernyataan 

ringkas dan jelas, pengetahuan mengenai tahap kegiatan 

untuk menyelesaikan suatu masalah, dan pengetahuan 

tentang pengambilan keputusan ataupun eksekusi 

berdasarkan syarat syarat yang diajukan dalam memeriksa 

kembali hasil dari penyelesaian masalah. 

Semua proses tersebut bisa terjadi sebelum (merencanakan), 

selama (pelaksanaan), dan setelah permasalahan terselesaikan 

(mengevaluasi)
48

. Berdasarkan indikator-indikator di atas, peneliti 

menggunakan tiga indikator dalam mengukur Kemampuan 

Metakognitif, yaitu : 

a) Kesadaran atas proses dan hasil berpikir dalam 

merencanakan. 
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b) Kesadaran atas proses dan hasil berpikir dalam memonitor. 

c) Kesadaran atas proses dan hasil berpikir dalam 

mengevaluasi atau merefleksi. 

 

Tabel 2.1 

Indikator Kemampuan Metakognitif
49

 

Indikator  Aspek  

Pengetahuan Deklaratif 
pengetahuan untuk menerangkan 

sesuatu dalam pembelajaran 

Pengetahuan Prosedural 
pengetahuan tentang bagaimana 

menerapkan prosedur pembelajaran 

Pengetahuan Kondisional 

pengetahuan tentang kapan dan 

bagaimana menerapkan prosedur 

pembelajaran.hal tersebut 

merupakan penerapan dari 

pengetahuan deklaratif dan 

pengetahuan prosedural 

 

C. Self Efficacy 

1. Pengertian Self efficacy 

Self-efficacy adalah kepercayaan seseorang terhadap 

kemampuan yang telah dimilikinya jika seseorang tersebut telah 

mampu berpenampilan memadai pada berbagai kondisi tertentu, 

sehingga dengan demikian orang tersebut dapat dikatakan telah 

mempunyai kontrol terhadap lingkunganya, Self-efficacy meliputi 

berbagai faktor yang akan mengarahkan seseorang  memiliki 

kepercayaan diri bahwa dia mampu melaksanakan suatu pekerjaan 

dengan baik. Seseorang yang telah memiliki Self-efficacy tinggi akan 

memiliki inisiatif kinerja yang jauh lebih baik, serta dapat 

meningkatkan dugaan subjektif dan bisa mencapai tingkatan kinerja 

yang juga lebih tinggi. Self-efficacy dapat memberikan pengaruh 

terhadap pilihan awal seseorang ketika melakukan berbagai kegiatan 

serta dalam melaksanakan berbagai tugas dan berusaha untuk 
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menanggulangi kemungkinan munculnya berbagai halangan dalam 

melaksanakan tugas. 

Peserta didik umumnya mempunyai daya tangkap yang tidak 

sama antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lainya, 

adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh setiap individu 

mempunyai level kendali serta cara pandang yang berbeda. Level 

kendali atau cara pandang yang dimiliki oleh peserta didik memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kepuasan hasil belajar. Peserta 

didik yang memiliki locus of control umumnya akan bersedia untuk 

lebih memperhatikan serta siap untuk belajar mengenai lingkungan di 

sekitarnya, hal tersebut dikarenakan mereka memiliki pandangan jika 

semua peristiwa yang  terjadi disebabkan oleh perbuatan atau 

keputusan yang telah mereka lakukan.
50Self-efficacy adalah suatu rasa 

kepercayaan diri yang sangat berpengaruh serta menjadi salah satu 

faktor utama yang menentukan prestasi yang didapatkan oleh peserta 

didik.Keterampilan Self-efficacy adalah sebuah kemampuan yang 

wajib dimiliki oleh semua peserta didik, karena sesuai dengan tujuan 

dari pembelajaran biologi. 

Kurangnya Self-efficacy yang dimiliki oleh peserta didik bisa 

jadi dikarenakan oleh model pembelajaran yang digunakan oleh 

pendidik kurang berbvariasi. Umumnya pendidik akan sibuk 

menjelaskan materi  yang telah dipersiapkannya, sedangkan peserta 

didik hanya diam dan menyimak penjelasan yang diberikan oleh 

pendidik. Model pembelajaran tersebut dapat berdampak pada peserta 

didik kurang memahami apa dijelaskan oleh gurunya, sehingga ketika 

mengerjakan tugas maka ia akan mengerjakan sesuai yang 

dicontohkan saja tanpa mengetahui maknanya. Hal tesebut, 

mengakibatkan peserta didik menjadi tidak kreatif dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan serta dapat meyebabkan 

kepercayaan diri serta keyakinanya tidak dapat berkembang dengan 

baik. 

                                                           
50 Martha Hadiani Anggraita, ―Analisis Pengaruh Self-Efficacy, Locus Of 

Control Dan Conscientiousness Terhadap Job-Satisfaction Dengan Goal- 
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7, No. 1 (2016): 76–110. 
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Oleh sebab itu, keterampilan Self-efficacy dalam diri peserta 

didik perlu dikembangkan supaya peserta didik mampu menemukan 

solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapinya serta dapat 

mengartikan segala proses serta pembelajaran yang ada dalam 

kehidupan nyata, sehingga aktivitas belajar yang dilakukan oleh 

peserta didik dapat berjalan secara maksimal. Keterampilan Self-

efficacy terdiri dari tiga indikator diantaranya yaitu sebagai berikut: 

a. Pengalaman kinerja yang berlandaskan pada penilaian atau 

pengalaman sebelumnya 

b. Pengalaman orang lain pengalam ini berlandaskan pada 

perbandingan informasi serta kompetensi dengan hasil 

yang telah dicapai oleh orang  lain. 

c. Aspek dukungan langsung/sosial mengacu pada umpan 

balik langsung/kata-kata dari guru atau orang lain yang 

lebih dewasa. 

Banyak model pembelajaran yang sifatnya berpusat pada 

peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dan saat ini sedang 

dalam pengembangan pada  bidang pendidikan secara khusus yang 

bertujuan untuk menjawab sebuah kebutuhan siswa akan pendidikan 

tersebut. Model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE) adalah 

sebuah metode pembelajaran yang diterapkan dengan cara diskusi 

yang dilakukan oleh peserta didik dimana setiap kelompok diskusi 

masing-masing beranggotakan tiga orang peserta didik. Model 

pembelajaran tersebut, dapat memperluas pemahaman yang dimiliki 

oleh peserta didik, membuat hubungan agar dapat menemukan sebuah 

makna, melakukan suatu pekerjaan yang signifikan, memacu peserta 

didik agar lebih aktif serta mampu bekerja sama dalam team, mampu 

mengatur proses belajar diri sendiri, bekerja sama dengan team, serta 

dapat berpikir secara kritis dan kreatif. Sejalan dengan hal itu, model 

pembelajaran RTE merupakan salah satu model pembelajaran yang 

menitikberatkan pada kemampuan berpikir peserta didik agar mampu 

mengkoneksikan, mengorganisasi, mengelaborasi, mengelola, serta 

dapat mengembangkan berbagai informasi yang telah diperolehnya. 

Metode diskusi yang diterapkan dalam model pembelajaran 

Rotating Trio Exchange (RTE) dapat membuat kemampuan berpikir 

kreatif yang dimiliki oleh peserta didik terus berkembang, bisa 
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memperluas paham yang dimiliki oleh peserta didik, serta dapat 

membuat suasana belajar menjadi lebih aktif, sehingga kemampuan 

self efficacy  yang dimiliki oleh peserta didik dapat meningkat.
51Self 

efficacy  juga dapat diartikan sebagai keyakinan manusia terhadap 

kemampuan yang dimilikinya yang digunakan untuk melatih beberapa 

ukuran pengendalian diri serta berbagai kejadian yang terjadi pada 

lingkungan sekitarnya. 

Self efficacy  didefinisikan sebagai kepercayaan diri seseorang 

jika dirinya dapat memperoleh hasil sesuai dengan harapannya, 

contohnya dalam menguasai sebuah keterampilan baru ataupun 

mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Seseorang yang mempunyai 

self efficacy  kuat merupakan seorang yang mampu menyesuaikan diri 

dengan cepat terhadap suatu masalah yang sedang dihadapinya serta 

tidak merasa khawatir terhadap berbagai permasalahan yang sedang 

mereka hadapi. Self efficacy  bisa disebut sebagai suatu keterampilan 

yang dibutuhkan guna mencapai suatu tujuan dalam  artian seseorang 

dapat mengetahui apa yang harus diperbuatnya secara emosional ia 

mampu melakukannya. Seseorang Yang beranggapan bahwa dirinya 

dapat menerima sebuah tantangan yang lebih besar maka ia akan 

melakukan upaya yang  lebih keras serta memungkinkanya untuk 

sukses dlam mencapai tujuanya. 

Peserta didik perlu memiliki kepercayaan bahwa dirinya 

mampu menyelesaikan proyek yang sangat diperlukan oleh sebab itu, 

self efficacy  dalam model pembelajaran diharapkan mampu 

memberikan sebuah pengaruh pada sikap peserta didik. Dengan 

adanya self efficacy  yang baik maka seseorang dapat mengerjakan 

suatu pekerjaan tanpa harus diawasi bahkan dia mampu membuat 

berbagai inisiatif tanpa adanya paksaan dari orang lain sehingga akan 

menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap suatu pekerjaan yang 
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harus dilakukan beserta akan memunculkan komitmen agar dapat 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya.
52

 

Kepercayaan diri seseorang terhadap kemampuan dalam 

melaksanakan tugas akademik yang diberikan kepadanya disebut 

sebagai efikasi diri akademik, efikasi diri mempunyai peranan sebagai 

mekanisme yang melandasi adanya perubahan sikap, perawatan serta 

generalisasi.Perubahan sikap terjadi setelah peserta didik mengikuti 

aktivitas belajar. Pada awal aktivitas belajar setiap peserta didik 

memiliki level keyakinan serta kemampuan yang tidak sama. Level 

keyakinan kepercayaan yang tidak sama dikarenakan pengalaman 

sebelumnya, contoh pemahaman terhadap materi pembelajaran yang 

didapatkan sebelumnya, tingkat keyakinan serta perilakunya pada saat 

mengikuti pembelajaran. Peserta didik yang memiliki self efficacy 

baik memiliki kemungkinan besar akan berhasil dalam belajar serta 

bisa bisa menyelesaikan berbagai tugas akademik yang diberikan 

kepadanya dengan baik dan lancar.  

Self efficacy adalah rasa percaya diri yang dimiliki oleh 

seseorang terhadap kemampuan yang dimilikinya dalam menghadapi 

berbagai situasi yang ada di dalam kehidupanya.Self efficacy apabila 

dibarengi dengan berbagai tujuan spesifik serta pengetahuan mengenai 

prestasi akademik, akan berdampak pada kesuksesan akademik di 

masa depan. Setiap peserta didik memiliki Self efficacy yang berbeda-

beda pada setiap individunya, adanya perbedaan tersebut diakibatkan 

karena adanya perbedaan level keyakinan serta kemampuan yang 

dimiliki oleh setiap peserta didik. Peserta didik yang mempunyai Self 

efficacy yang baik dapat berhasil dalam belajar serta bisa mengerjakan 

berbagai tugas akademik yang diberikan kepadanya dengan baik dan 

lancar. Peserta didik yang memiliki tingkat Self efficacy yang rendah 

maka peserta didik tersebut akan cenderung lebih cepat menyerah 

terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya.
53
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Self-efficacy menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada 

kemampuan peserta didik untuk mengatur dirinya dalam belajar, 

sehingga berdampak pada orientasi tujuan serta pilihan strategi yang 

digunakan oleh siswa dalam memecahkan masalah dalam 

pembelajaran.Para peneliti menegaskan bahwa self-efficacy yang 

tinggi berasosiasi dengan metakognisi yang lebih tinggi, termasuk 

dalam penggunaan strategi pemecahan masalah yang lebih efisien, 

serta ketahanan dalam menghadapi tantangan.
54

 

Self efficacy dapat didefininisikan sebagai sebuah kepercayaan 

yang dimiliki oleh seseorang yang digunakan untuk mengontrol serta 

melakukan berbagai tidakan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil 

yang diharapkan. Self efficacymerupakan suatu keyakinan mengenai 

kemapuan seseorang yangdapat digunakan untuk mengotrol serta 

melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan agar dapat mencapai 

kinerja tertentu serta dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan 

kemapuan seseorang dalam melaksanakan tugas. Sesirang yang 

memiliki self efficacyyang tinggi mampu meningkatkan prestasi dan 

kesejahteraan dirinya dengan menggunkan berbagai strategi, sehingga 

peserta didik yang mempunyai self efficacyyang tinggi umumnya akan 

memiliki prestasi yang tinggi juga.
55

 

Self efficacy merupakan kemampuan keyakinan seseorang atas 

kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang 

mengarah pada pencapaian tujuan tertentu.Self- efficacy dapat 

mempengaruhi tindakan mereka dalam mencapai sesuatu, berapa 

banyak usaha yang diupayakan, berapa lama mereka akan bertahan 

dalam menghadapi rintangan dalam kegagalan, serta ketahanan 

mereka terhadap kesulitan. Jadi, peserta didik perlu memiliki 

                                                           
54

 Natalia W. Darmawan, Sri Tiatri, And Heni Mularsih, ―Self-Efficacy 

Siswa Sd Yang Menghadapi Soal Cerita Matematika: Dampak Pengajaran Strategi 

Metakognitif Idea,‖ Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni 3, No. 2 (2019): 

549–58. 
55

 Lasmita Sihaloho, Agus Rahayu, And Lili Adi Wibowo, ―Pengaruh 

Efikasi Diri (Self Efficacy) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa KelasXi Ips Sma 

Negeri Se-Kota Bandung,‖ Jurnal Inovasi Pembelajaran 4, No. 1 (2018): 62–70. 



39 

 

 

keyakinan self-efficacy atas diri mereka sendiri pada praktik 

pembelajaran maupun untuk meraih prestasi akademik mereka.
56

 

Self efficacy adalah sebuah kepercayaan diri yang dimiliki 

oleh seseorang terhadap kemampuanya dalam mengorganisasi serta 

melaksanakan berbagai tindakan yang diperlukan guna mencapai 

tujuan yang diinginkan. Seseorang yang memiliki self efficacy yang 

baik umumnya akan akan melakukan usaha yang lebih keras serta 

ulet. Self efficacy sangat diperlukan oleh peserta didik untuk terus 

meningkatkan rasa pantang menyerah serta ingin terus menjadi lebih 

baik lagi dalam mengikuti aktivitas belajar. 

Self efficacy akan membentuk suatu hubungan yang positif 

terhadap hasil belajar yang didapatkan oleh peserta didik. Self efficacy 

yang dimiliki oleh peserta didik memiliki peranan penting dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik hal tersebut dikarenakan 

dengan adanya self efficacy akan membuat peserta didik dapat 

membuat perencanaan suatu tindakan, menunjukan sikap yang baru, 

mampu memberikan respon dengan aktif serta kreatif, dan mampu 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang diberikan oleh pendidik 

kepada dirinya.
57

 

 

2. Hal-hal Yang Mempengaruhi Self Efficacy 

Efikasi personal didapatkan, ditingkatkan, atau berkurang melalui 

salah satu atau kombinasi dari empat sumber : 

a. Pengalaman menguasai sesuatu (Mastery Experiences) 

Pengalaman menguasai sesuatu, adalah performa dari masa 

lampau yang menjadi sumber paling berpengaruh terhadap self 

efficacy.Secara umum penampilan yang sukses mampu meningkatkan 

harapan yang berkaitan dengan sebuah keahlian, kekalahan yang 

menjurus terhadap kerendahan akan menurunkan harapan tentang 
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keahlian yang dimiliki. Penjelasan tersebut mempunyai enam dampak 

diantaranya yaitu, pertama prestasi diri yang sukses akan berdampak 

terhadap semakin meningkatnya Self efficacy sesuai dengan kesulitan 

dari tugas yang diselesaikan. Ke dua peran yang dapat dikerjakan 

dengan baik secara mandiri akan memiliki ketetapan yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan pekerjaan yang diselesaikan dengan 

bantuan orang lain. Ke tiga  kemungkinan besar kekalahan akan 

terjadi sehingga hal tersebut dapat menurunkan self efficacy yang 

dimiliki oleh seseorang ketika mereka mengetahui jika mereka telah 

berusaha sebaik mungkin.Keempat kekalahan yang terjadi dalam 

kondisi tekanan emosi yang tinggi memiliki dampak merugikan yang 

tidak begitu besar dibandingkan dengan kegagalan yang terjadi pada 

kondisi yang maksimal.Kelima kegagalan yang terjadi sebelum 

adanya rasa menguasai sesuatu akan memberikan pengaruh pada 

perkembangan self efficacy. Akan tetapi apabila kemenangan 

didapatkan dengan adanya rintangan yang besar serta hasil jerih payah 

sendiri, maka hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan Self 

efficacy. 

b. Pengalaman Orang Lain (Vicarious experience) 

Pengalaman kesusksesan yang diraih oleh orang lain yang 

mempunyai kesamaan dengan seseorang ketika mengerjakan sebuah 

tugas umumnya akan berdampak pada peningkatan self efficacy 

seseorang ketika mengerjakan tugas yang serupa. Apabila Self efficacy 

didapatkan melalui sosial model yang kerap terjadi dalam diri 

seseorang  yang mempunyai pengetahuan kurang baik mengenai 

kemampuanya yang dimilikinya hal tersebut akan memberikan 

dorongan terhadap seseorang agar melakukan modeling. Self efficacy 

yang didapatkan tidak akan terlalu memberikan dampak yang 

signifikan apabila model yang dilihatnya tidak memiliki kesamaan 

atau perbandingan dengan model tersebut. 

c. Persuasi Sosial (social persuasion) 

 Penjelasanmengenai keahlian yang diutarakan secara lisan 

oleh seseorang umumnya akan dimanfaatkan untuk meyakinakan 

orang lain jika iya cukup mampu dalam melaksanakan sebuah tugas. 

d. Keadaan Fisiologis dan Emosional (physiological and 

emotional states) 
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Secara umum seseorang akan lebih menginginkan sebuah 

kesuksesan pada kondisi yang tidak dibarengi dengan ketegangan 

serta seseorang mengalami ketakutan yang besar, kegelisahan akut, 

serta tingkat stress yang tinggi akan memiliki ekspektasi yang lebih 

rendah. 

 

3. Proses Pembentukan Self Efficacy 

Proses ilmu jiwa yang terdapat dalam self efficacy cukup 

bertanggung jawab dalam tugas seseorang ada empat terdiri dari:  

a. Proses kognitif, Proses kognitif pada kemampuan dalam diri 

seseorang dapat mengakibatkan berubahnya bentuk pemikiran 

dapat menumbuhkan atau menahan kepribadian seseorang. 

Sebagian besar individu akan berpikir dahulu sebelum 

melakukan suatu tindakan, seseorang dengan efikasi diri yang 

tinggi akan cenderung berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan dan memiliki komitmen untuk mempertahankan 

perilaku tersebut. 

b. Proses motivasional, Keahlian dalam mendorong diri dan 

menjalankan kepribadian yang mempunyai arah dilandasi 

lewat aktivitas kognitif. Berlandaskan materi tentang 

dorongan, kepribadian atau langkah masa lalu berakibat 

kepada dorongan individu. Selain itu bisa juga mendorong 

seseorang untuk mencapai keberhasilan yang diharapkannya. 

c. Proses afektif, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam 

mengerjakan tugas penting dalam mengelola sikap pada 

berbagai situasi. Keyakinan yang dimiliki oleh seseorang 

terhadap suatu keterampilan dapat mengakibatkan timbulnya 

rasa cemas atau putus asa ketika menghadapi permasalahan 

supaya dapat mengatasi bahaya yang ditimbulkan dari 

permasalahan tersebut, akan tetapi seseorang memiliki level 

kepercayaan diri yang berbeda dalam mengatasi permasalahan 

yang dihadapinya. 

d. Proses seleksi, proses ini memiliki tujuan untuk membengun 

level percaya diri dalam bentuk wawan, dorongan serta 

perilaku mewajibkan seseorang dalam membangun lingkungan 

sekitar serta merawat dan menjaganya.  
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4. Pengukuran Self Efficacy 

Self efficacy memiliki tiga dimensi yaitu:  

a. Magnitude (tingkat kesulitan) dimensi iniberhubungan dengan 

level kesukaran tugas yang dihadapi oleh seseorang. Dimensi 

tersebut berimplikasi terhadap pemilihan sikap yang dicoba 

oleh seseorang berdasarkan pengetahuannya terhadap level 

kesukaran, perbedaan self efficacy yang terjadi secara individu 

bisa jadi  terbatas terhadap tugas sederhana, manual, atau yang 

memiliki level tinggi. 

b. Strength (kekuatan) 

Dimendi ini berhubungan dengan tingginya kpercayaan 

seseorang terhadap kemampuannya. Harapan yang tinggi dan 

yakin yang dimili oleh seseorang akan mendorongnya agar 

berusaha lebih keras untuk mengapai tujuan yang 

diharapkanya. 

c. Generality (general/luas) merupakan sebuah konsep self 

efficacy tidak terbatas terhadap situasi tertentu, dimensi ini 

mengarah pada perilaku individu yang merasa percaya 

terhadap kemampuan yang dimilikinya. Aktivitas yang 

beragam memaksa seseorang agar percaya terhadap 

kemampuan yg dimiliki oleh dirinya serta memahami seberapa 

besar pemahaman yang dimilikinya.
58
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5. Indikator Self Efficacy 

Pada Tabel terdapat indikator Self Efficacy, sebagai berikut : 

Tabel 2.2 

Indikator Self Efficacy
59

 

Aspek Indikator 

Magnitude (Tingkat) Aspek 

kepercayaan agar menyesuaikan 

seberapa level kesusahan pada 

peran dapat dikerjakannya. 

Peserta didik mampu 

mengatur permasalahan yang 

berkenaan pada tingkat 

kesulitan peran. 

Peserta didik menyelesaikan 

peran dengan perasaan dapat 

dijalankannya serta mencegah 

peran tanggung jawab yang 

berada diluar sekat 

keahliannya. 

Strength (Kekuatan) Aspek 

keyakinan dan kemampuan 

peserta didik dalam 

menggeneralisasikan pengalaman 

sebelumnya 

Keyakinan Yang dimiliki oleh 

peserta didik pada keahlianya 

agar dapat mencapai 

keberhasilan pada semua 

peran dan tanggung jawab 

yang dimilikinya. 

Keinginan stabil dalam 

keahlian diri untuk 

mendukung peserta didik agar 

mencapai arah dan 

kemenangan. 

Generality (Generalisasi) Aspek 

konsistensi dalam mengerjakan 

suatu tugas atau pekerjaan. 

Kepercayaan terhadap 

kemampuan yang dimiliki 

oleh peserta didik tergantung 

pada pemahaman terkait 

kemampuan yang dimilikinya. 

Peserta didik bisa  memahami 

kemampuan yang dimilikinya 

hanya sebatas aktivitas serta 

situasi tertentu yang 

bervariasi.  
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D. Pengajuan Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

penelitian.Hipotesis juga diartikan sebagai jawaban sementara dari 

permasalahan yang perlu diuji kebenarannya melalui analisis. 

Berdasarkan latar belakang, teori yang mendukung kerangka teori, 

maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

1. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Rotating Trio 

Exchange Terhadap Kemampuan Metakognitif Kelas XI  

Mata Pelajaran Biologi.  

b. Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Rotating Trio 

Exchange Terhadap Self Efficacy Kelas XI Mata Pelajaran 

Biologi. 

2. Hipotesis Statistik 

a.    : Tidak Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran 

Rotating Trio Exchange Terhadap Kemampuan 

Metakognitif  Kelas XI Mata Pelajaran Biologi 

   : Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Rotating 

Trio Exchange Terhadap Kemampuan Metakognitif Kelas 

XI Mata Pelajaran Biologi 

b.    : Tidak Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran 

Rotating Trio Exchange Terhadap Self Efficacy  Kelas XI 

Mata Pelajaran Biologi 

   : Terdapat Pengaruh Model Pembelajaran Rotating 

Trio Exchange Terhadap Self Efficacy Kelas XI Mata 

Pelajaran Biologi 

 

E. Kerangka Berpikir 

Proses pembelajaran biologi yang menekankan pada aspek afektif, 

kognitif, dan psikomotorik sehingga dapat menggunakan model 

pembelajaran yang kreatif, peserta didik lebih aktif, terstruktur dan 

peserta didik merasa tidak bosan pada saat pembelajaran dimulai. 

Salah satu model pembelajaran yang baik digunakan oleh pendidik 

yaitu model pembelajaran Rotating Trio Exchange (RTE). Model 

pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan metakognitif 

karena model pembelajaran ini menerapkan memberikan 
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pertanyaan/soal terbuka baik proses maupun jawaban dari masing-

masing kelompok, sehingga peserta didik dapat mengasah 

kemampuan berpikirnya. Indikator dari kemampuan metakognitif 

yaitu pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan 

pengetahuan kondisional.Selain itu, model ini juga dapat memberikan 

dorongan terhadap kemampuan diri (self efficacy) peserta didik dalam 

mengorganisasikan dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan 

suatu tugas yang dikerjakannya.Indikator dari self efficacy terdapat 

tiga aspek yaitu aspek Magnitude, Strength, dan Generality. 
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Gambar 1.1 

Kerangka Berpikir Penelitian 
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