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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam membangun karakter 

bangsa. Pendidikan yang berkualitas mampu mengubah pola pikir siswa yang 

biasa-biasa saja menjadi siswa yang memiliki pola pikir yang baik sehingga 

memiliki keterampilan dan dapat menjawab tantangan global. Dalam rangka 

mewujudkan cita-cita tersebut, maka banyak instrumen-instrumen yang 

berperan. Tidak hanya pendidik, sarana dan prasarana, gedung yang bagus, dan 

sebagainya. Akan tetapi unsur yang paling utama dalam pendidikan adalah 

kurikulum. 

Implementasi Kurikulum 2013 sangat berimplikasi pada model penilaian 

pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian pencapaian kompetensi 

merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan 

menginterpretasi informasi untuk menentukan sejauh mana peserta didik telah 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 

Tahun 2013 tentang  Standar Penilaian Pendidikan yang disempurnakan dengan 

adanya lampiran III yang mengatur Pedoman Mata Pelajaran (PMP) telah 

menggambarkan bagaimana penilaian setiap mata pelajaran yang notabennya 

memiliki karakteristik masing-masing termasuk penilaian mata pelajaran 

matematika. Penilaian pencapaian kompetensi oleh pendidik dilakukan untuk 

memantau proses, kemajuan, perkembangan pencapaian kompetensi peserta 

didik sesuai dengan potensi yang dimiliki dan kemampuan yang diharapkan 

secara  berkesinambungan. Penilaian juga dapat memberikan umpan balik 

kepada pendidik agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses 

pembelajaran. 

Dalam Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 dinyatakan bahwa penilaian 

hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/ bukti tentang 

pencapaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan 
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sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang 

dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses 

pembelajaran. Penilaian hasil belajar dalam kurikulum 2013 dilaksanakan dalam 

bentuk penilaian autentik dan penilaian non-autentik, tetapi pendekatan utama 

dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah penilaian autentik. Untuk 

mengetahui gambaran kemampuan pengetahuan, sikap, keterampilan peserta 

didik, kurikulum 2013 menerapkan sistem penilaian autentik berbasis lesson 

study. 

Penilaian autentik menjadi salah satu penekanan dalam Kurikulum 2013. 

Kunandar (2014: 35) mengungkapkan bahwa melalui Kurikulum 2013 penilaian 

autentik menjadi penekanan yang serius dimana guru harus menerapkan 

penilaian autentik dalam setiap proses pembelajaran. Kunandar (2014: 10) juga 

mengungkapkan bahwa penilaian bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan sekaligus mengukur keberhasilan 

siswa dalam penguasaan kompetensi yang telah ditentukan. Guru dapat 

melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran yang telah 

dilakukan melalui kegiatan penilaian. 

Penilaian autentik menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata untuk 

peserta didik. Selain itu penilaian autentik juga memperhatikan keseimbangan 

antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang 

disesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik sesuai dengan 

jenjangnya. 

Pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran matematika berbasis 

lesson study di lapangan, ternyata banyak mengalami kendala terutama di SMP/ 

MTs Muhammadiyah di Kecamatan Mojolaban. Bagi guru, salah satunya adalah 

sistem yang memiliki banyak aspek dan kesulitan dalam penyusunan perangkat 

instrumen penilaiannya. Dalam proses pelaksanaan pembelajarannya, masing-

masing anak harus dinilai secara rinci dari beberapa aspek. Penilaian autentik 

dari kurikulum 2013 dinilai lebih rumit karena guru-guru terbiasa menggunakan 

penilaian tradisional. Di tambah lagi kompetensi guru yang minim pelatihan 



3 

 

  

sehingga terbatas dalam memahami arti dan maksud dari penilaian autentik 

tersebut. 

SMP Muhammadiyah Mojolaban merupakan satu-satunya sekolah 

menengah pertama (SMP /MTs Muhamadiyah) yang ada di Kecamatan 

Mojolaban. SMP Muhammadiyah Mojolaban masih menggunakan kurikulum 

KTSP. SMP Muhammadiyah Mojolaban memiliki bangunan yang cukup 

memadai, sarana dan prasarana yang mendukung serta fasilitas yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa-siswinya. Berbagai upaya juga dilakukan pihak SMP 

untuk mempelajari kurikulum 2013 agar bisa melaksanakan kurikulum baru 

tersebut di SMP Muhammadiyah Mojolaban salah satunya menerapkan sistem 

implementasi penilaian autentik.  

Berdasarkan hasil observasi di SMP Muhammadiyah Mojolaban dan 

wawancara dengan Bapak Darmadi, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 

Mojolaban dan Bapak Suyadi, guru matematika di SMP Muhammadiyah 

Mojolaban, telah didapatkan informasi yang menyatakan bahwa sekolah tersebut 

belum menerapkan kurikulum 2013. Guru memiliki banyak kendala dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013, salah satunya dalam hal penilaiannya. 

Saat pembelajaran di dalam kelas masih sedikit guru yang memberikan 

tugas 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.  Hal tersebut 

merupakan beberapa alasan dalam penelitian ini memilih SMP Muhammadiyah 

Mojolaban yang merupakan satu-satunya SMP/ MTs Muhammadiyah yang ada 

di Kecamatan Mojolaban sebagai tempat penelitian. 

Alternatif dalam penilaian yang bisa digunakan untuk mengetahui 

perkembangan pengetahuan siswa yaitu penilaian autentik dan salah satu 

jenisnya adalah penilaian portofolio. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut 
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dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa sehingga guru dan siswa 

memiliki kesempatan mengembangkan kemampuannya. Soewandi (2005: 71) 

mengatakan bahwa salah satu penilaian otentik yang efektif adalah penilaian 

dengan portofolio. 

Berdasarkan analisis latar belakang di atas untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa dan belum adanya implementasi penilaian autentik terutama pada 

penilaian portofolio dalam pembelajaran matematika berbasis lesson study maka 

peneliti perlu melakukan penelitian tentang implementasi penilaian portofolio 

dalam pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP Muhammadiyah 

Mojolaban pada kurikulum 2013. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan, dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pemahaman guru matematika di SMP Muhammadiyah 

Mojolaban tentang implementasi penilaian portofolio dalam pembelajaran 

matematika berbasis lesson study ? 

2. Bagaimana pelaksanaan implementasi penilaian portofolio dalam 

pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP Muhammadiyah 

Mojolaban ? 

3. Apakah kendala dalam penerapan implementasi penilaian portofolio dalam 

pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP Muhammadiyah 

Mojolaban ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui pemahaman guru matematika di SMP Muhammadiyah 

Mojolaban tentang implementasi penilaian portofolio dalam pembelajaran 

matematika berbasis lesson study. 

2. Mengetahui pelaksanaan implementasi penilaian portofolio dalam 

pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP Muhammadiyah 

Mojolaban. 
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3. Mengetahui kendala dalam penerapan implementasi penilaian portofolio 

dalam pembelajaran matematika berbasis lesson study di SMP 

Muhammadiyah Mojolaban. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberi kontribusi terhadap pelaksanaan penilaian portofolio 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Dapat menambah wacana baru yang dapat mengembangkan khasanah 

keilmuan. 

c. Sebagai wacana baru dalam bidang pendidikan khususnya mengenai 

penilaian portofolio pada pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan 

peneliti mengenai penilaian autentik pada penilaian portofolio dalam 

pembelajaran matematika yang berbasis lesson study. 

b. Bagi Guru 

Dapat menjadi bahan referensi dan masukkan yang berguna bagi 

guru dalam usaha meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran yang efektif. 

c. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan hasil belajar matematika, menumbuhkan 

motivasi siswa dalam peningkatan pembelajaran matematika, dan dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran matematika. 


