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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan merupakan dasar pokok bagi pemilihan metode dan 

bahan pengajaran serta pemilihan alat-alat untuk menilai apakah pengajaran itu 

telah berhasil. Oleh karena itu tujuan dalam pengajaran adalah deskripsi tentang 

penampilan perilaku (performance) murid-murid yang diharapkan setelah mereka 

mempelajari pelajaran yang telah diajarkan tentang penilaian perkembangan anak 

didik memuat beberapa ketentuan, khususnya tentang bentuk dan spesifikasi 

buku laporan (rapor). Pada laporan itu perlu dicantumkan dan perlu dilaporkan 

kepada orang tua siswa tentang hasil belajar matematika siswa adalah 

pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, pemecahan masalah. Berarti 

pemahaman konsep disini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menguasai materi yang telah diajarkan. 

Menurut Mulyono Abdurrahman (2003 : 252) mengemukakan bahwa 

matematika adalah suatu cara untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang 

dihadapi manusia, suatu cara menggunakan informasi, menggunakan 

pengetahuan tentang menghitung dan paling penting adalah memikirkan dalam 

diri manusia itu sendiri dalam melihat dan menggunakan hubungan.  

Pemahaman konsep berhitung pecahan tidak lahir dengan sendirinya 

tetapi diproses melalui tatanan kehidupan pembelajaran. Tatanan kehidupan 

pembelajaran di sekolah menengah secara formal yang paling dominan adalah 
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kegiatan belajar mengajar (KBM). Dengan kegiatan belajar mengajar diharapkan 

mampu meningkatkan pemahaman konsep berhitung siswa. Namun di sekolah 

dasar belum secara serius mengembangkan proses-proses yang memberikan 

peluang kepada siswa untuk berfikir kritis, kreatif dan cerdas dalam pemecahan 

masalah. Sebagian besar di sekolah  menengah masih menggunakan cara lama 

yang menganggap siswa mampu menerima materi yang ada dengan ceramah dan 

hanya guru yang aktif sedangkan murid pasif.  

Dalam pembelajaran di sekolah menengah, aspek pemahaman suatu 

konsep termasuk pemahaman konsep dan aplikasinya merupakan hal yang sangat 

penting yang harus dimiliki siswa. Namun pada kenyataannya masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Kesulitan ini berawal dari penguasaan konsep yang tidak matang atau tidak 

memahami tentang konsep pecahan secxara menyeluruh. Pemahaman konsep 

merupakan langkah awal yang diambil untuk melangkah pada tahap selanjutnya 

yaitu aplikasi perhitungan matematika. Jadi pemahaman konsep pecahan penting 

untuk dilakukan sebelum kita melangkah pada taraf aplikasi.  

Materi pecahan diberikan pada siswa Sekolah Menengah Pertama kelas 

VII khususnya pada pengoprasian dan menyederhanakan bilangan pecahan. 

Dengan adanya materi pecahan diharapkan siswa mampu membagi suatu benda 

satu bagian menjadi beberapa bagian sama besar. Pengoprasian pecahan akan 

membuat siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. 

Didalam penelitian ini peneliti lebih mengutamakan pada operasi pecahan, 

penjumlahan,  pengurangan,  perkalian dan pembagian. Sedangkan pecahan yang 



diajarkan pada siswa berupa menyederhanakan pecahan, pecahan campuran, 

pecahan senilai, dan pecahan senama. 

Mengingat pentingnya penguasaan berhitung maka sudah sepatutnya 

seorang guru mengadakan pembaharuan-pembaharuan yang bersifat kreatif dan 

efesian dalam metode mengajar.  Munculnya banyak metode merupakan upaya 

untuk meningkatkan pembelajaran matematika. Dan  metode pembelajaran 

mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan belajar mengajar. 

Kemampuan yang diharapkan dari anak  didik  akan ditentukan oleh relevansi 

penggunaan metode yang sesuai dengan tujuan. 

Oleh karena itu diperlukan metode yang tepat untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar bermacam-macam, penggunaanya bergantung dari rumusan tujuan. 

Dengan penggunaan metode yang tepat diharapkan mampu memacu semangat 

peserta didik untuk belajar dan menyukai mata pelajaran matematika. Minat 

belajar itu harus ditumbuhkan didalam diri peserta didik agar lebih mudah untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Dengan tercapainya tujuan pembelajaran, maka 

dapat dikatakan bahwa guru telah berhasil dalam mengajar.  

Portofolio merupakan suatu kumpulan pekerjaan peserta didik dengan 

maksud tertentu  dan terpadu yang di seleksi, menurut panduan-panduan yang 

ditentukan. Pembelajaran ini diharapkan dapat membantu siswa dan guru untuk 

lebih termotivasi dalam pembelajaran serta dapat meningkatkan pemahaman 

konsep berhitung, pembelajaran ini dapat melengkapi model pembelajaran yang 

telah ada.  



 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka dapat 

diidentifikasikan masalah. Adapun identifikasikan masalah tersebut adalah 

sebagai berikut 

1. Tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika rendah hal ini 

diperlihatkan dengan jarangnya siswa mengajukan pertanyaan, 

mengemukakan idenya, dan rendahnya siswa mengerjakan soal-soal latihan 

pada saat proses pembelajaran. 

2. Guru memegang peranan penting dalam mendidik atau memberikan metode 

pembelajaran pada anak didiknya guna mencapai hasil belajar yang 

memuaskan. 

3. Kurangnya pemahaman konsep berhitung pecahan siswa yang membuat 

siswa sulit memahami materi yang mereka pelajari. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pada identifikasi masalah diatas agar penelitian terarah dan sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan, maka masalah penelitian periu dibalasi. Pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran portofolio. 

2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada pokok bahasan 

pecahan. 



3. Peningkatan pemahaman konsep berhitung siswa yang dimaksud adalah 

siswa memiliki :  kemampuan mendefinisikan sebuah konsep dan bukan 

konsep, mengidentifikasikan contoh dan bukan contoh. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah-masalah diatas, penulis menarik suatu 

rumusan masalah yang akaa menjadi focus dalam penelitian. Adapun perumusan 

masalah dalam penelitian im adalah sebagai berikut 

Apakah melalui pembelajaran Portofolio dapat meningkatkan pemahaman 

konsep berhitung siswa? 

Peningkatkan pemahamaan konsep berhitung siswa dapat dilihat dari nilai yang 

diperoleh siswa dalam setiap putarannya. Adapun indikator pemahaman konsep 

adalah sebagai berikut. 

a) Kemampuan siswa dalam mengaplikasikan konsep kedalam pemecahan 

masalah 

b) Ketepatan penggunaan  rumus untuk menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi 

c) Kebenaran dalam proses perhitungan 

 
E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendiskripsikan proses 

pembelajaran matematika dengan menggurukan model portofolio untuk 

meningkatkan pemahaman konsep SMP kelas VII dan secara khusus tujuan 

penelitian im adalah untuk mengetahui dampak dari penerapan model 



pembelajaran portofolio pada pokok bahasan pecahan dilihat dari pemahaman 

konsep siswa dalam berhitung pecahan serta untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Selain itu diharapkan penelitian ini 

dapat meningkatkan pemahaman konsep berhitung siswa khususnya pelajaran 

matematika. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Adapun 

manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi guru dan calon 

guru bidang studi matematika dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

dengan menggunakan model pembelajaran portofolio. Selain itu memberi 

gambaran tentang ada tidaknya penigkatan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan model pembelajaran portofolio serta memberi  sumbangan pikiran 

kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan model 

pembelajaran portofolio dapat meningkatkan kemampuan siswa sehingga 

diperoleh hasil belajar yang maksimal Untuk sekolah, diharapkan hasil penelitian 

ini mampu memberikan sumbangan dalam perbaikan pembelajaran, dan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian sejenis. 

 


