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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam 

mengembangkan dirinya dan meningkatkan harkat dan martabat manusia, 

sehingga manusia mampu untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi 

menuju arah yang lebih baik. Melalui pendidikan, masyarakat indonesia dapat 

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kreativitas terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain dari pendidikan 

adalah mengurangi penderitaan rakyat dari kebodohan, keterbelakangan dan 

kemiskinan, karena ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang di peroleh dapat 

membawa seseorang untuk mampu mengatasi problematika kehidupan. 

Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan pada 

setiap jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai 

dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Karena pendidikan merupakan salah 

satu hal penting untuk menentukan maju mundurnya suatu bangsa, maka 

untuk menghasilkan sumber daya manusia sebagai subyek dalam 

pembangunan yang baik, diperlukan modal dari hasil pendidikan itu sendiri. 

Khusus untuk mata pelajaran matematika, selain mempunyai sifat yang 

abstrak, pemahaman konsep yang baik sangatlah penting karena untuk 
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memahami konsep yang baru diperlukan prasarat pemahaman konsep 

sebelumnya. 

Dalam proses belajar mengajar di kelas terdapat keterkaitan yang erat 

antara guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana. Guru mempunyai tugas 

untuk memilih model dan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

materi yang disampaikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Sampai saat ini 

masih banyak ditemukan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa di dalam 

mempelajari matematika. Akibatnya terjadi kesulitan siswa untuk memahami 

konsep berikutnya karena konsep prasarat belum dipahami. 

Menurut Moh. Uzer (2006: 4) Proses belajar merupakan suatu proses 

yang mengandung serangkaian  perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan 

timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu 

merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Interaksi dalam peristiwa belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, 

tidak sekedar hubungan antara guru dan siswa tetapi berupa interaksi edukatif. 

Dalam hal ini bukan penyampaian pesan berupa materi, melainkan 

penanaman sikap dan nilai pada diri siswa yang sedang belajar. 

Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga siswa 

mau belajar. Dengan demikian, aktivitas murid sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar mengajar sehingga muridlah yang seharusnya banyak aktif, 

sebab murid sebagiai subyek didik adalah yang merencanakan dan siswa 
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sendiri yang melaksanakan belajar. Pada kenyataanya di sekolah-sekolah 

sering kali guru yang aktif sehingga murid tidak diberi kesempatan untuk 

aktif. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas 

dan kualitas pengajaran yang dilaksanakannya (Uzer, 2006:1) Oleh sebab itu 

guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam 

meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas 

mengajarnya. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam pengorganisasian 

kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar maupun sikap 

dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Guru selaku 

fasilitator berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar, mengembangkan 

bahan pelajaran dengan baik dan meningkatkan kemampuan siswa untuk 

menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang mereka 

capai 

Model Pembelajaran Creative Problem Solving adalah suatu model 

pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan ketrampilan pemecahan 

masalah, yang diikuti dengan penguatan ketrampilan (K.L. Pepkin, 2004:1). 

Dengan menggunakan model pembelajaran ini diharapkan dapat 

menimbulkan minat sekaligus kreativitas dan motivasi siswa dalam 

mempelajari matematika, sehingga siswa dapat memperoleh manfaat yang 

maksimal baik dari proses maupun hasil belajarnya. 

Upaya Peningkatan proses dan pencapaian atau hasil dalam 

perkembangan Creative Problem solving memiliki fungsi yang lebih besar, 
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yakni menjadi landasan bagi perkembangan kegiatan belajar mengajar dalam 

kelas, pengembangan keterlibatan siswa dalam evaluasi diri dan 

pengembangan kesadaran atas perkembangan diri mereka. Model 

pembelajaran portofolio merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan 

dalam membantu proses dan pencapaian belajar siswa. Portofolio sebenarnya 

dapat di artikan sebagai wujud benda fisik, sebagai suatu  proses sosial 

pedagogis, maupun sebagai adjective. Sebagai wujud benda fisik portofolio 

adalah bundel, yakni kumpulan atau dokumen hasil pekerjaan peserta didik  

sebagai suatu proses sosial pedagogi,  portofolio adalah collection of learning 

experience yang terdapat dalam pikiran peserta baik yang berwujud 

pengetahuan (kognitif), ketrampilan(skill), maupun  nilai dan sikap (afektif). 

Adapun sebagai suatu adjective portofolio seringkali disandingkan dengan 

konsep lain, misalnya dengan konsep pembelajaran dan penilaian, jika 

disandingkan dengan konsep penbelajaran maka dikenal dengan istilah 

berbasis portofolio(portofolio based learning), sedangkan jika disandingkan 

dengan konsep penilaian maka dikenal dengan istilah penilaian berbasis 

portofolio (portofolio based assasment). ( Dasim Budimansyah 2002:2). 

Creative Prooblem Solving berbasis Portofolio dalam pembelajaran 

matematika ini melibatkan siswa untuk berperan aktif dengan bibingan guru, 

agar meningkatkan siswa dalam memahami konsep terarah lebih baik 

Keaktifan siswa dalam belajar mengajar merupakan salah satu faktor penting 

yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran matematika. Siswa 
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diharapkan benar-benar aktif dalam belajar matematika, sehingga akan 

berdampak pada ingatan siswa tentang materi pelajaran yang di ajarkan. 

Keterlibatan siswa dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran dapat 

mempertajam ingatan tentang materi pelajaran. Suatu konsep akan lebih 

mudah untuk dipahami dan diingat apabila disajikan melalui langkah dan 

prosedur yang menarik. 

 Dari uraian di atas model Creative Problem Solving berbasis 

portofolio pada pembelajaran matematika perlu dimulai sebagai upaya untuk 

mengembangkan sekaligus menumbuhkan motivasi siswa, meningkatkan 

wawasan dan ketrampilan siswa, serta meningkatkan daya serap siswa dalam 

menerima dan memahami materi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

penulis terdorong untuk melakukan penelitian tentang “PENERAPAN 

MODEL CREATIVE PROBLEM SOLVING BERBASIS PORTOFOLIO 

DITINJAU DARI AKTIVITAS SISWA PADA PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA KELAS X  SMA NEGERI 2 SUKOHARJO”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang 

permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Masih rendahnya tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran 

matematika, ini terlihat dari jarangnya siswa mengajukan pertanyaan 
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,mengemukakan gagasanya,dan rendahnya siswa yang mengerjakan 

soal-soal matematika pada saat proses pembelajaran berlangsung.. 

2. Model Creative Problem Solving berbasis Portofolio pada 

pembelajaran matematika sebagai alternatif upaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

C. Pembatasan masalah  

Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, 

terarah, dan dapat dikaji lebih mendalam. Adapun hal-hal yang membatasi 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Rancangan pembelajaran matematika yang akan diterapkan dengan  

menggunakan pendekatan Creative Problem Solving berbasis 

portofolio dengan langkah-langkah klarifikasi masalah, pengungkapan 

pendapat, evaluasi dan pemilihan, dan implementasi . 

2. Kemampuan berfikir kritis dan keaktifan siswa dilihat dari 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal dengan mengikuti 

langkah-langkah Creative Problem Solving. 

3. Perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang di beri model 

pembelajaran Creative Problem Solving berbasis portofolio dengan 

siswa yang di beri model pembelajaran konvensional 
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D. Rumusan Masalah 

Menurut uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Terdapat pengaruh  yang signifikan antara model pembelajaran 

Creative Problem Solving berbasis portofolio dan model pembelajaran 

konvensional terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Apakah Terdapat pengaruh aktivitas siswa terhadap prestasi belajar? 

3. Apakah Terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

Creative Problem Solving berbasis Portofolio dan aktivitas siswa terhadap 

prestasi belajar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh prestasi belajar matematika siswa antara penggunaan model 

Creative Problem Solving berbasis portofolio dengan penggunaan 

model pembelajaran konvensional 

2. Pengaruh aktivitas belajar siswa terhadap pretasi belajar matematika. 

3. Pengaruh antara model pembelajaran Creative Problem Solving 

berbasis portofolio dan aktivitas siswa.  
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F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memeiliki manfaat : 

1. Memberikan motivasi terhadap siswa agar minat belajar siswa lebih      

terpacu  

2. Digunakan sebagai input bagi guru untuk perbaikan dan peningkatan 

pengajaranya. 

3. Dijadikan sebahai pengalaman langsung bagi penulis sebagai calon guru 

matematika. 

4.  Digunakan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya.  

 




