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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, dengan adanya pendidikan, manusia dapat 

mencapai kemajuan diberbagai bidang. Salah satu dasar dalam peningkatan 

pendidikan secara keseluruhan adalah adanya peningkatan kualitas 

pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, antara 

lain adalah faktor siswa, guru, sarana, prasarana, dan faktor lingkungan.  

Pembelajaran matematika merupakan suatu interaksi antara guru yang 

memberikan ilmu pengetahuan mengenai Matematika dan peserta didik yang 

mengumpulkan dan menerima ilmu pengetahuan. Tujuan pembelajaran 

matematika yaitu “membentuk kemampuan bernalar siswa yang tercermin 

melalui kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan bersifat obyektif, 

jujur, disiplin, dalam memecahkan suatu permasalahan di bidang matematika 

maupun bidang lain dalam kehidupan sehari-hari (Soedjadi 2000: 43).” 

Hasil PISA (Programme Internationale for Student Assesment) pada 

tahun 2015 dapat dilihat kemampuan literasi matematika siswa di Indonesia 

sangat rendah, dengan skor 386 menempati urutan ke 63 dari 70 negara 

(OECD 2015: 5). Sedangkan menurut Mullis, I.V.S, dkk (2012: 144), hasil 

survei International yang dilakukan Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS), pada tahun 2011 Indonesia menempati peringkat ke 

38 dari 42 negara dengan skor rata-rata 386. Negara dengan skor rata-rata 

tertinggi yaitu Korea, dengan skor rata-rata 613. Perbedaan selisih yang 

sangat jauh ini menunjukkan bahwa rata-rata skor matematika siswa kelas 

VIII Indonesia secara signifikan berada di bawah rata-rata Internasional. 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di SMP 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada tanggal 14 Januari 2017, diperoleh data 

nilai akhir matematika untuk semester ganjil. Salah satunya yaitu siswa kelas 
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VIII C. Dari data tersebut diperoleh nilai rata-rata matematika siswa kelas 

VIII C, yaitu 71,12. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) di SMP 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo adalah 75. Selisih 3,88 poin tentunya cukup 

besar jika dilihat dari KKM yang digunakan. Dari semua siswa kelas VIII C 

hanya ada 1 siswa yang tuntas, itupun dengan nilai yang sama dengan KKM. 

Hal ini dapat menunjukkan bahwa hasil belajar untuk mata pelajaran 

matematika di Indonesia, khususnya di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

masih rendah. 

Hal yang tak kalah penting dalam pembelajaran Matematika adalah 

penilaian. Banyak sekali teknik dan metode yang dapat dilakuakan untuk 

melihat kemajuan belajar peserta didik. Namun, pada nyatanya guru lebih 

sering menggunakan tes konvensional (uraian) atau pilihan ganda dalam 

menentukan penilaian siswa. Di beberapa negara, bahkan, ditemukan 

kenyataan bahwa sebagian guru kurang memahami penilaian secara 

mendalam karena kebanyakan guru tidak memiliki latar belakang pendidikan 

formal secara khusus dalam penilaian pendidikan (Surapranata dan Hatta 

2004: 70). Padahal tes uraian dan pilihan ganda hanya akan memperlihatkan 

kemampuan peserta didik dalam aspek pengetahuan saja, sedangkan aspek 

keterampilan dan sikap yang seharusnya dapat dijadikan tolak ukur dalam 

penilaian peserta didik tidak dapat dinilai dengan tes tersebut. Oleh karena 

itu, diperlukan adanya alternatif penilaian yang dapat menilai ketiga aspek 

tersebut, yaitu aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (afektif), dan sikap 

(psikomotorik), salah satunya dengan menggunakan penilaian portofolio. 

Menurut Suardana (2007: 2), “Penilaian portofolio merupakan bagian 

utuh dari belajar, sehingga pembelajaran dilaksanakan dengan cara 

memberikan tugas-tugas yang menuntut aktivitas belajar yang bermakna serta 

menerapkan apa yang dipelajari dalam konteks nyata.” Penilaian portofolio 

memungkinkan guru untuk melihat kemampuan siswa dalam mengkreasikan 

pemahaman mereka sendiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. 

Selain itu, dengan adanya penilaian portofolio guru memiliki bukti fisik 

mengenai proses, hasil belajar, dan perkembangan kemampuan, sikap, dan 
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keterampilan siswa dalam periode tertentu, karena penilaian portofolio berisi 

karya-karya siswa yang disusun secara sistematis dan dikumpulkan menjadi 

satu. Manfaat dari penilaian portofolio, antara lain: (1) mendokumentasikan 

karya siswa dalam periode tertentu; (2) mengetahui perkembangan siswa 

secara periodik; (3) membangun minat belajar dan kepercayaan diri siswa; (4) 

meningkatkan rasa tanggung jawab siswa. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran matematika selain 

penilaian adalah strategi pembelajaran yang digunakan. Salah satu strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan penilaian portofolio yaitu strategi 

pembelajaran diskusi berbasis Cooperative Learning tipe STAD. STAD 

merupakan kepanjangan dari Student Team Achievement Division. Strategi 

pembelajaran tipe ini menekankan pada keaktifan siswa dan interaksi antar 

siswa dalam kelompok kecil atau antar kelompok sehingga siswa saling 

membantu dalam memahami materi yang sedang didiskusikan. STAD 

memungkinkan peserta didik untuk berdiskusi dan belajar mengeluarkan 

pendapat, sehingga meningkatkan pengetahuan peserta didik guna 

memaksimalkan prestasi belajar. STAD diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan diri siswa dalam mengeluarkan pendapat dan menciptakan 

interaksi yang positif antara guru dengan peserta didik maupun antar peserta 

didik. Selain itu, hal yang tidak kalah penting adalah alasan utama dalam 

pemilihan metode belajar STAD.  

Saat observasi di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo pada Senin, 10 

Oktober 2016, melalui wawancara yang dilakukan dengan Ibu Indah 

Saswanti selaku guru Matematika kelas VIII C, beliau mengatakan bahwa 

dari dulu sampai sekarang, di SMP tersebut menggunakan metode ceramah 

saja sebagai strategi pembelajaran yang digunakan. Oleh karena itu, STAD 

dipilih sebagai inovasi strategi pembelajaran matematika di SMP 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo, karena STAD merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti terdorong untuk melakukan 

penelitian mengenai, “Implementasi Penilaian Portofolio pada Pembelajaran 
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Matematika Berbasis Cooperative Learning Tipe STAD untuk Meningkatkan 

Hasil Belajar Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun 

2016/2017”.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah 

implementasi penilaian portofolio pada pembelajaran Matematika berbasis 

Cooperative Learning tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 2016/2017 ?” 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa melalui implementasi 

penilaian portofolio pada pembelajaran matematika, khususnya dengan 

menggunakan cooperative learning tipe STAD pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Sukoharjo tahun 2016/2017. Hasil belajar yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi ketuntasan nilai tes siswa, 

keterampilan siswa menyelesaikan LKS, sikap siswa saat diskusi, dan 

perilaku harian siswa selama pembelajaran berlangsung. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat 

dalam pendidikan, adapun manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi pemikiran mengenai hasil belajar siswa 

melalui implementasi penilaian portofolio pada pembelajaran 

matematika. 

b. Menambah wacana baru dalam pendidikan terkait alternatif penilaian 

pada pembelajaran khususnya matematika. 
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c. Sebagai salah satu referensi atau masukan mengenai penelitian yang 

berkaitan dengan penerapan penilaian portofolio pada pembelajaran 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peserta didik 

1) Meningkatkan minat siswa melalui pelaksanaan penilaian 

portofolio. 

2) Sebagai pengalaman peserta didik terkait variasi dalam penilaian 

pada pembelajaran matematika. 

3) Membangkitkan rasa percaya diri dan mengasah pengetahuan 

serta kemampuan dirinya sendiri. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Sebagai bahan masukan mengenai alternatif penilaian dalam 

pembelajaran matematika. 

2) Sebagai bahan pertimbangan guru dalam meningkatkan kualitas 

penilaian di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo. 

3) Sebagai dokumen bagi guru dalam kurun waktu tertentu mengenai 

perkembangan pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan peserta 

didik. 

c. Manfaat bagi sekolah 

Memberikan sumbangan dalam rangka memperbaiki penilaian 

pada pembelajaran matematika sebagai bentuk upaya dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan sehingga sekolah dapat 

berkembang dan mampu mencetak lulusan-lulusan terbaik. 

d. Manfaat bagi penulis 

Mendapatkan pengalaman secara langsung dalam menerapkan 

penilaian portofolio pada pembelajaran Matematika berbasis 

Cooperative Learning tipe STAD. 

  


