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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan senantiasa 

berkenaan dengan manusia, dalam pengertian sebagai upaya sadar untuk 

membina dan mengembangkan kemampuan dasar manusia seoptimal mungkin 

sesuai dengan kapasitasnya. Peningkatan kualitas pembelajaran merupakan 

salah satu dasar peningkatan pendidikan secara keseluruhan. 

Belajar merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dangan lingkungannya. Pembelajaran adalah suatu proses yang dinamis, 

berkembang secara terus-menerus sesuai dengan pengalaman siswa. Dalam 

pembelajaran terdapat interaksi antara guru sebagai pengajar yang memberikan 

ilmu pengetahuan dan peserta didik giat mengumpulkan dan menerimanya. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di 

semua jenjang pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan pembelajaran matematika 

adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada siswa yang tercermin melalui 

kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan memiliki sifat obyektif, jujur, 

disiplin, dalam memecahkan suatu permasalahan baik dalam bidang 

matematika maupun bidang lain dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi, 2000: 

43). 

Kualitas pendidikan matematika di Indonesia masih sangat rendah, hal 

ini dibuktikan berdasarkan survei international yang dilakukan Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS) yang melakukan tes 

matematika ditunjukkan bahwa rata-rata skor matematika siswa kelas VII 

Indonesia berada signifikan di bawah rata-rata Internasional. Indonesia pada 

tahun 1999 berada di peringkat ke 34 dari 38 negara dengan skor rata-rata 403, 
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tahun 2003 berada di peringkat ke 35 dari 46 negara dengan skor rata-rata 411, 

tahun 2007 berada di peringkat ke 36 dari 49 negara dengan skor rata-rata 397, 

dan pada pemeringkatan PISA (Programme Internatinale for Student 

Assesment) 2012 yang menyatakan bahwa kemampuan literasi matematika 

siswa di indonesia sangat rendah. Indonesia menempati posisi terendah (urutan 

64 dari 65 negara). 

Rendahnya prestasi akademik siswa Indonesia untuk mata pelajaran 

matematika SMP juga terlihat dari hasi Ujian Nasional (UN) beberapa tahun 

terakhir. Hal ini diperjelas oleh data hasil Ujian Nasional dari Kemdikbud. 

Pada tahun 2014 nilai rata-rata UN matematika dari 3.773.372 siswa yang 

mengikuti ujian yaitu 61,00. Pada Propinsi Jawa Tengah nilai rata-rata yang 

dicapai siswa mencapai 55,30. Pada tahun 2015 nilai rata-rata UN matematika 

yang diikuti 4.123.667 peserta ujian yaitu 56,27. Sedangkan pada Propinsi 

Jawa Tengah memperoleh nilai rata-rata 47,43. Hasil Ujian Nasional tahun 

2014 dan 2015 menggambarkan menurunnya nilai matematika yang dicapai 

siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 1 Kartasura, diperoleh informasi bahwa prestasi belajar 

matematika siswa masih terbilang rendah. Permasalahan yang muncul antara 

lain: 1) antusiasme belajar siswa dalam pembelajaran matematika dari 35 siswa 

kelas VII hanya 11,43% , 2) keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat 

sudah ada, namun kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan masih 

rendah dan 3) nilai tes matematika dari 35 siswa kelas VII yang memperoleh 

nilai ≥ 67 hanya 30%. Nilai tersebut masih dibawah Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) pelajaran matematika yang ditetapkan sekolah, yaitu 100% 

siswa telah mencapai nilai ≥ 67. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar 

matematika siswa kelas VII di tempat penelitian adalah: 1) matematika selalu 

menjadi momok yang menakutkan bagi siswa, 2) input yang rendah, rata-rata 

UAN siswa yang masuk dibawah 6, 3) siswa kurang memahami konsep 
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matematika dengan benar dan 4) siswa cenderung malas dalam menghadapi 

soal-soal yang menggunakan cara berpikir yang rumit. 

Dalam proses pembelajaran peran guru sangatlah penting. Pada 

kenyataannya, masih terdapat masalah terhadap proses pembelajaran. Selama 

ini mayoritas guru dalam merancang kegiatan pembelajaran hanya terpaku 

pada RRP yang dibuat oleh MGMP tanpa dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Guru seringkali memberikan tugas menggunakan Lembar 

Kerja Siswa (LKS) yang berisi perintah dengan mencari jawaban dari buku 

pelajaran. Pembelajaran menjadi terpaku pada buku paket tanpa 

mengutamakan kolaborasi dalam pembelajaran. 

Proses pembelajaran dapat ditunjang dengan menggunakan model 

pembelajaran. Model pembelajaran yang saat ini banyak dikembangkan adalah 

model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep 

bahwa siswa akan mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 

merasa saling berdiskusi dengan temannya. Salah satu metode pembelajaran 

yang didalamnya terdapat diskusi antar teman yaitu model pembelajaran 

diskusi berbasis lesson study.  

Lesson study merupakan proses kolaboratif pada sekelompok guru 

melalui pembelajaran untuk membangun komunitas belajar mengajar dan 

menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif. Lesson study 

dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas proses dan 

hasil belajar peserta didik. Karena kegiatan lesson study meliputi plan 

(perencanaan), do (pelaksanaan), dan see (refleksi) yang bertujuan untuk 

merancang pembelajaran yang dapat membelajarkan siswa dan berpusat pada 

siswa, bagaimana supaya siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

Peningkatkan hasil belajar siswa dalam model pembelajaran lesson 

study perlu diringi suatu penilaian (assessment). Penilaian merupakan komponen 

yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Penilaian merupakan salah 

satu kegiatan yang harus dilakukan guru dan peserta didik dari serangkaian 

kegiatan belajar mengajar yang mereka lakukan untuk mengukur dan menilai 

tingkat pencapaian kurikulum. Penilaian juga digunakan untuk mengetahui 
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kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran, sehingga dapat 

dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan, misalnya apakah proses 

pembelajaran sudah baik dan dapat dilanjutkan atau masih perlu perbaikan dan 

penyempurnaan. Oleh sebab itu di samping model pembelajaran yang cocok 

dan proses pembelajaran yang benar perlu ada sistem penilaian yang baik dan 

terencana (Sumarna Surapranata, 2005: 1). 

Namun disadari bahwa sistem penilaian pembelajaran matematika 

siswa yang masih sering terjadi di SMP/MTs hanya sebatas memberikan nilai 

dan tanda benar atau salahnya saja tanpa ada tindak lanjut oleh guru, sehingga 

peserta didik tidak tahu pasti letak kesalahannya. Penilaian yang sering 

digunakan di lapangan masih menggunakan jenis tes konvensional (uraian).  

Dari hasil pengamatan di lapangan masih sedikit guru memberikan tugas 

yang kemudian dikoreksi dan dinilai lalu dikembalikan kepada siswa, 

didokumentasikan dalam map. Padahal hal ini sangat bermanfaat untuk guru dan 

siswa, karena dapat mengetahui dan mengidentifikasi letak kelemahan dan 

kelebihan siswa yang dijadikan masukan untuk memperbaiki cara atau metode 

pembelajaran yang digunakan, sedangkan bagi siswa dapat digunakan untuk 

perenungan dan menilai dirinya sendiri tentang kualitas dan kuantitas 

pekerjaannya dan kemajuan dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

Alternatif dalam penilaian yang bisa digunakan untuk mengetahui 

perkembangan pengetahuan siswa yaitu assessment portofolio atau penilaian 

portofolio. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan 

yang telah dilakukan siswa sehingga guru dan siswa memiliki kesempatan 

mengembangkan kemampuannya. 

Dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk mencapai 

beberapa tujuan berikut: (a) mengetahui perkembangan yang dialami siswa; (b) 

mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung; (c) memberikan 

perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik; (d) meningkatkan efektivitas 

proses pembelajaran; (e) bertukar informasi dengan orangtua/wali siswa dan 

guru lain; dan (f) mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa 

(Kusaeri, 2014:127).  
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Berdasarkan dari beberapa masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti tertarik dengan mencoba mengajukan sebuah judul 

“Implementasi Model Portofolio dalam Pembelajaran Matematika Berbasis 

Lesson Study di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura”. 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan di 

atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan 

bagaimana gambaran implementasi pembelajaran matematika pada siswa kelas 

VII SMP Muhammadiyah1 Kartasura, yang meliputi: 

1. Apakah dalam pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura guru sudah memahami penilaian portofolio? 

2. Bagaimana proses implementasi model penilaian portofolio dalam 

pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura? 

3. Apa saja kendala dalam implementasi model penilaian portofolio dalam 

pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP Muhammadiyah1 

Kartasura? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui guru di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura sudah memahami 

penilaian portofolio. 

2. Mendeskripsikan implementasi model penilaian portofolio dalam 

pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura. 

3. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi model penilaian portofolio 

dalam pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP  

Muhammadiyah 1 Kartasura. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan karya ilmiah terhadap pembelajaran 

matematika. 

b. Sebagai acuan yang digunakan dalam penelitian yang berkaitan 

dengan penerapan penilaian pembelajaran matematika. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peserta didik 

1) Peserta didik dapat meningkatkan keaktifan siswa dengan 

melaksanakan penilaian portofolio. 

2) Peserta didik dapat mengetahui kemampuan dirinya sendiri. 

3) Membangkitkan rasa kepercayaan diri dalam pembelajaran 

matematika. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Sebagai dokumen bagi guru mengenai perkembangan peserta 

didiknya dalam kurun waktu tertentu. 

2) Memudahkan guru dalam mengevaluasi pengetahuan dan 

kemampuan peserta didik. 

c. Manfaat bagi sekolah  

Memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan penilaian 

dalam pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

d. Manfaat bagi penulis 

Memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan 

penilaian portofolio dalam pembelajaran matematika berbasis lesson 

study. 

 


