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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan di bidang pendidikan sebagai salah satu bagian dari 

pembangunan nasional, perlu diwujudkan guna peningkatan dan kemajuan 

sektor pendidikan. Kualitas dan kuantitas pendidikan sampai saat ini masih 

merupakan suatu masalah yang paling menonjol dalam setiap usaha 

pembaharuan sistem pendidikan nasional. Kedua masalah tersebut sulit 

ditangani secara simultan sebab dalam upaya meningkatkan kualitas, masalah 

kuantitas terabaikan demikian pula sebaliknya. Merosotnya kualitas 

pendidikan banyak mendapat sorotan dari masyarakat, peserta lulusan 

kependidikan, para pendidik dan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah 

berupaya semaksimal mungkin mengadakan perbaikan dan penyempurnaan di 

bidang pendidikan karena itu tidak mengherankan bila masalah pendidikan 

tidak pernah tuntas di manapun, termasuk di negara yang maju sekalipun. 

Sebagai langkah antisipasi, maka pendidikan banyak diarahkan pada penataan 

proses belajar, penggunaan dan pemilihan metode belajar secara tepat. 

Kesemuanya dimaksudkan untuk pencapaian hasil belajar semaksimal 

mungkin. Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai serta tanggung jawab kepada lingkungan, 

masyarakat, bangsa dan negara yang beriman dan bertaqwa. Kita menyadari 

bahwa pelajaran biologi berkaitan dengan cara mencari tahu dan memahami 



 52

tentang alam secara sistematis sehingga pembelajaran biologi bukan hanya 

untuk penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-

konsep, prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu proses penemuan, 

sehingga siswa dituntut untuk dapat berpikir kritis dan kreatif (Budimansyah, 

2002). 

Kecakapan berpikir kritis dan kreatif pada diri peserta didik tersebut 

diperlukan perubahan dalam metode, model maupun media pembelajaran di 

sekolah. Adanya perubahan kurikulum, guru harus mampu merancang 

pembelajaran yang mampu memotivasi peserta didik untuk lebih aktif, kreatif 

dan berpikir kritis. Dengan adanya perubahan kurikulum sekarang ini, dalam 

proses pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator sedangkan yang lebih 

aktif adalah peserta didik. Hal yang harus dilakukan seorang guru antara lain 

dengan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dan berusaha menambah 

pengetahuan tentang materi biologi itu sendiri. Oleh karena itu guru sangat 

penting dalam pembelajaran di kelas (Satriyo, 2006) 

 Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui jalur 

pendidikan khususnya biologi yang bertujuan meningkatkan keterampilan 

proses untuk memperoleh konsep-konsep biologi dan menumbuhkan nilai dan 

sikap ilmiah, maka pendidikan biologi menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung. Dalam pengajaran biologi, suatu model atau 

metode pengajaran tertentu belum tentu cocok untuk setiap pokok bahasan, 

sehingga guru harus memilih model pembelajaran yang sesuai dengan pokok 

bahasan yang diajarkan. Agar terjadi proses interaksi antara guru dan siswa 
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sebagaimana yang dikehendaki, diperlukan suatu model pembelajaran yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan, situasi, fasilitas, pribadi guru dan 

profesionalnya. Sebagai guru yang baik harus dapat menguasi bermacam-

macam model pembelajaran, sehingga dapat memilih model dan metode yang 

tepat yang harus diterapkan pada kelas tertentu dan pokok bahasan tertentu 

pula.   

Pemilihan model pembelajaran pada pembelajaran biologi adalah hal 

yang paling penting dalam proses belajar mengajar guna tercapainya tujuan 

pengajaran serta mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran di 

kelas. Dari sekian banyak model pembelajaran yang ada, portofolio 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat memotivasi peserta 

didik untuk berpikir kritis dan kreatif, sebab model pembelajaran portofolio 

lebih terpusat pada kegiatan belajar siswa aktif (student active learning). 

Metode memecahkan masalah merupakan salah satu prinsip dasar portofolio 

sehingga lebih memotivasi belajar aktif peserta didik (Budimansyah, 2002). 

Model pembelajaran portofolio dirancang untuk membantu peserta 

didik memahami suatu teori atau masalah sosial secara mendalam melalui 

pengalaman belajar yang lebih mendorong siswa untuk aktif, kritis dan kreatif 

dalam proses pembelajaran sehingga mempunyai kompetensi, tanggung 

jawab, berpartisipasi aktif, belajar untuk mengkaji suatu masalah, belajar 

untuk menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (public policy), serta 

berani berperan dan mengemukakan pendapat umum (Sugiartini, 2006) 



 54

SMP Negeri 1 Kartasura yang dijadikan sebagai tempat penelitian 

merupakan sekolah berstandar nasional dan dalam kegiatan belajar mengajar 

biologi masih menggunakan metode konvensional yaitu pembelajaran terpusat 

pada guru. Guru menggunakan metode ceramah untuk menyampaikan materi 

biologi kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajarannya muncul 

beberapa kendala yang dapat menghambat proses kegiatan belajar mengajar di 

kelas diantaranya peserta didik pasif, pembelajaran lebih terpusat pada guru 

dan peserta didik tidak terbiasa untuk berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena 

itu peneliti menerapkan suatu pembelajaran yang mampu mengasah peserta 

didik untuk berpikir kritis dan kreatif dalam proses pembelajaran yaitu dengan 

menggunakan penilaian portofolio. 

 Dari permasalahan di atas peneliti akan mengangkatnya melalui 

sebuah penelitian dengan judul ” KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN 

KREATIF SISWA KELAS VIII MELALUI PENILAIAN PORTOFOLIO DI 

SMP NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2008/2009 ” . 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Siswa pasif. 

2. Pembelajaran terpusat pada guru. 

3. Siswa tidak terbiasa berpikir kritis dan kreatif. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam penelitian supaya efektif dan efisien serta 

mengingat keterbatasan kemampuan penulis dalam penelitian, maka penulis 

akan membatasi masalah-masalah tersebut, yaitu : 

1. Penelitian hanya meneliti siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Kartasura 

semester genap tahun ajaran 2008/2009 pada materi struktur dan fungsi 

jaringan tumbuhan. 

2. Kemampuan siswa dalam pembelajaran dibatasi pada kemampuan berpikir 

kritis dan kreatif. Ketika siswa belajar berpikir kritis, mereka akan 

memperlihatkan proses-proses sebagai berikut : a. Mengajukan 

pertanyaan. b. Mengetahui perbedaan antara observasi dan kesimpulan. c. 

Mengetahui bahwa diperlukan bukti yang cukup untuk menarik 

kesimpulan yang kuat. d. Memberikan penjelasan dan interpretasi, 

melakukan observasi dan prediksi. e. Selalu mencari konsistensi terhadap 

kesimpulan-kesimpulan yang diambil dan memberikan penjelasan dengan 

rasa percaya diri. Adapun indikator berpikir kreatif diantaranya : a. 

Menciptakan ide-ide unik. b. Imajinatif dan percaya diri dengan ide-

idenya. c. Memiliki potensi untuk menciptakan ide-ide dan perubahan-

perubahan yang lebih jauh. d. Tidak terjebak dengan mengasumsikan 

aturan-aturan yang tidak bisa diterapkan pada sebuah masalah. e. Berpikir 

dengan tepat dan kritis di dalam proses berpikir. f. Menghindari berpikir 

emosional. g. Mengevaluasi tingkat kebenaran atau kesalahan dari segala 

sesuatu sebelum membuat sebuah keputusan. h. Suka mengevaluasi 
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logika. i. Suka mengajukan pertanyaan. j. Pandai berargumentasi dan suka 

mengkritisi fakta-fakta.  

3. penelitian ini menggunakan penilaian portofolio. 

 

D. Perumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana penilaian portofolio terhadap 

kemampuan berpikir kritis dan kreatif  siswa, fokus penelitian ini diuraikan 

menjadi 2 rumusan masalah : 

1. Bagaimana kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa kelas VIII B SMP 

Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2008/2009 setelah dilakukan penilaian 

portofolio? 

2. Bagaimana tanggapan siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Kartasura tahun 

ajaran 2008/2009 dengan penilaian portofolio? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Mengetahui bagaimana kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa 

setelah dilakukan penilaian portofolio.  

2. Mengetahui bagaimana tanggapan siswa dengan penilaian portofolio. 
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F.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah  : 

1. Bagi guru dan kepala sekolah 

a. Dapat menjadi sumber informasi untuk menambah ilmu pengetahuan 

mengenai penilaian portofolio. 

b. Dapat memberikan informasi tentang alternatif penilaian bagi guru 

dalam penggunaan proses pembelajaran agar lebih meningkatkan 

keefektifan belajar siswa. 

2. Bagi peneliti 

a. Dapat mengetahui efektivitas penggunaan penilaian portofolio sebagai 

upaya dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif 

siswa. 

b. Dapat mendapatkan gambaran tentang hasil yang dicapai melalui 

penggunaan  penilaian portofolio. 

 

G. Definisi Operasional 

1. Berpikir Kritis 

Screven dan Paul (1999) serta Anggelo (1995) dalam Dennis 2008, 

memandang berpikir kritis sebagai proses disiplin cerdas dari 

konseptualisasi, penerapan, analisis, sintesis dan evaluasi aktif dan 

berketerampilan yang dikumpulkan dari, atau dihasilkan oleh, observasi, 

pengalaman, refleksi, penalaran atau komunikasi sebagai sebuah penuntun 

menuju kepercayaan dan aksi. Selain itu berpikir kritis juga telah 

didefinisikan sebagai berpikir yang memiliki maksud, masuk akal dan 
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berorientasi tujuan dan kecakapan untuk menganalisis sesuatu informasi 

dan ide-ide secara hati-hati dan logis dari berbagai macam perspektif 

(Silverman dan Smith, 2002) dalam (Dennis, 2008), 

2. Berpikir Kreatif 

(Menurut Gutman, 1961) dalam (Dennis 2008), berpikir kreatif adalah 

sebuah alat yang digunakan oleh seseorang untuk menciptakan sebuah 

pertalian baru pada lingkungannya. Adapun indikator berpikir kreatif 

diantaranya : a. Menciptakan ide-ide unik. b. Imajinatif dan percaya diri 

dengan ide-idenya. c. Memiliki potensi untuk menciptakan ide-ide dan 

perubahan-perubahan yang lebih jauh. d. Tidak terjebak dengan 

mengasumsikan aturan-aturan yang tidak bisa diterapkan pada sebuah 

masalah. e. Berpikir dengan tepat dan kritis di dalam proses berpikir. f. 

Menghindari berpikir emosional. g. Mengevaluasi tingkat kebenaran atau 

kesalahan dari segala sesuatu sebelum membuat sebuah keputusan. h. Suka 

mengevaluasi logika. i. Suka mengajukan pertanyaan. j. Pandai 

berargumentasi dan suka mengkritisi fakta-fakta.  

3. Penilaian Portofolio 

Portofolio diartikan sebagai wujud benda fisik dan sebuah proses sosial 

pedagogis. Dalam wujud benda fisik portofolio merupakan dokumentasi 

hasil pekerjaan siswa yang disimpan dalam suatu bundel. Sebagai suatu 

proses sosial pedagogis portofolio merupakan kumpulan pengalaman 

belajar yang terdapat dalam pikiran siswa berupa pengetahuan 

keterampilan, nilai dan sikap (Nurhadi, 2004). 

 


