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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal mutlak yang harus dimiliki suatu warga 

negara. Negara dengan tingkat pendidikan tinggi, akan mempengaruhi kualitas 

dan kuantitas sumber daya manusia dalam menghadapi persainan global. Di 

Indonesia pendidikan sudah tertanam dalam setiap warga negara karena 

pendidikan merupakan kewajiban dan salah satu cita-cita Bangsa Indonesia 

merdeka yakni mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam 

Pembukaan UUD 1945 alenia IV. Tahun 2015 peringkat pendidikan dunia atau 

World Education Ranking yang diterbitkan Organisation for Economic Co-

operatioan and Development (OECD) pada tanggal 28 April 2016 menentukan 

Indonesia menempati urtan ke 57 dari total 65 negara, di tinjau dari segi membaca, 

matematika dan ilmu pengetahuan. 

Di Indonesia pendidikan sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah 

memberikan anggaran pendidikan 20% dari total anggara belanja negara 

(APBN). Pemerintah tidak main main dalam menganggarkan dana untuk 

teselanggaranya pendidikan serta berusaha menaikan mutu dan kualitas 

penndidikan di Indonsia. Perkembangan pendidikan di Indonesa selalu di pantau 

oleh pemerintah demi mempermudah tercapainya pendidikan di Indonesia. 

Tercapainya tujuan pendidikan merupakan dasar pembangunan bangsa Indonesia 

untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa yang mempunyai kualitas dan 

kuantitas sumber daya manusianya di masa mendatang.   

Perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari 

hasil akhir dari proses pembelajaran tersebut. Hasil akhir tersebut dapat kita sebut 

juga dengan hasil belajar,  hasil belajar dalam bentuk nilai akan baik atau buruk 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Namun untuk meperoleh nilai 

yang baik juga harus ada proses yang di nilai. Proses yang dinilai juga akan 

mengambarkan tingkat pemahaman peserta didik dalam menguasai materi. Hal 
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ini merupakan konsekuensi belajar karena hasil belajar sangat tergantung 

dengan proses belajar  yang terdiri dari kesiapan siswa, pemahaman materi, 

bahan atau  media dan sebagainya. Dengan demikian akan terlihat hasil belajar 

ssuai dengan tingkat pemahaman sisiwa dan bisa dijadikan bahan evaluasi dalam 

proses pembelajaran. Sejalan dengan hal itu (Suprijono, 2012: 5) menyatakan 

bahwa hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, 

sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. 

Berdasarkan data dari website news.detik.com yang diterbitkan pada hari 

Jumat, 10 Juni 2016 pukul 16.24 WIB. Mendikbud Anies Baswedan memaparkan 

hasil UN SMP tahun 2016. Hasilnya rata-rata nilai UN SMP tahun ini menurun 3 

poin dari tahun lalu. Mendikbud menjelaskan penurunan ini karena Indeks 

Integritas UN meningkat. Tahun ini UN diikuti oleh 4,3 juta siswa di 60 ribu 

SMP sederajat. Ada 4,2 juta siswa yang mengikuti UN berbasis kertas dan pensil 

dan 156 ribu siswa yang menggunakan UN berbasis komputer (UNBK). 

Berdasarkan data Kemendikbud, pada tahun 2015 nilai rata-rata siswa SMP 

sebesar 62,18 persen, sedangkan pada tahun 2016 nilai rata-rata UN SMP senilai 

58,57 persen atau turun 3,6 poin dari tahun lalu. Angka yang menurun tersebut 

menurut Anies karena ada sekolah yang mengalami peningkatan nilai Indeks 

Integritas UN (IIUN) sebanyak 72 persen. Rinciannya sebanyak 21,16 persen 

sekolah yang memiliki nilai IIUN yang naik yang diikuti nilai UN yang 

meningkat. Serta sebanyak 50,96 persen sekolah yang memiliki IIUN (tingkat 

kejujurannya) naik tetapi nilai UN-nya turun. Kemudian ada 13,61 persen 

sekolah yang menggunakan kecurangan secara masif dan terstuktur dan 14,27 

persen sekolah yang siswanya melakukan kecurangan secara individu. 

Berdasarkan data dari website republika.co.id. yang diterbitkan pada hari 

Jumat, 10 Juni 2016 pada pukul 18.42 WIB. Nilai Mata Pelajaran (Mapel) 

Matematika mengalami penurunan terbesar pada pelaksanaan Ujian Nasional 

(UN) SMP/sederajat pada 2016. Perubahannya dari 56,28 pada 2015 menjadi 

50,24 di 2016. “Yang terkoreksi paling besar adalah Matematika dengan 

penurunan sebesar 6,04 poin,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) Anies Baswedan dalam Konferensi Pers (Konpers) Hasil UN dan 
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Indeks Integritas UN (IIUN) SMP/sederajat 2016 di Gedung A, Kantor 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Senayan, Jakarta, 

Jumat (10/6). 

Dari data tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil belajar 

matematika di Indonesia masih rendah. Rendahnya hasil belajar siswa tersebut 

dapat dipengaruhi oleh faktor ekstern atau intern. Faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar antara lain metode mengajar, kurikulum, hubungan 

antara guru dan siswa, serta sarana prasarana. Dalam faktor kurikulum salah 

satunya yang paling berpengaruh adalah faktor penilaian. Proses penilaian yang 

dilakukan selama ini semata-mata hanya menekankan pada penguasaan konsep 

(kognitif) yang dijaring dengan tes tulis obyektif dan subyektif sebagai alat 

ukurnya. Sehingga kondisi seperti ini menyebabkan guru kurang fokus pada 

pengembangan keterampilan proses anak dalam proses pembelajaran. Realitas ini 

mendorong siswa untuk menghapal pada setiap kali akan diadakan tes harian atau 

tes hasil belajar. 

Sistem penilaian yang benar tentunya harus selaras dengan tujuan dan 

proses pembelajaran. Oleh karena itu diperlukan penilaian yang tidak hanya 

menekankan tetapi juga bisa untuk mengukur tingkat pemahaman siswa dan 

proses kerja sisiwa. Sekarang mulai dikenal adanya penilaian unjuk kerja. Unjuk 

kerja dapat diartikan sebagai suatu wujud apresiasi hasil kerja siswa sekaligus 

untuk mengetahui proses siswa dalam menyelesaikan persoalan. Unjuk Kerja  

adalah penilaian yang menungkapkan kemampuan siswa dalam pemahaman 

konsep, pemecahan masalah dan komunkasi. Bentuk peilaian unukn kerja yang 

paling sederhana dapat saja berupa soal tes konvensional tetapi ditambah dengan 

pertanyan yang meminta siswa untuk menjelaskan alasan mengapa mereka 

memilih strategi dan pendekatan yang di lakukan. Jawaban yang diberikan akan 

menunjukan pemahaman sswa tentang konsep, kemampuan untuk memecahkan 

masalah dan mengkomunikasikan ide-ide matematika. Penilaian unjuk kerja telah 

direkomendasika oleh ahli pendidik, sebagai bentuk penilaian outentik yang 

mampu menilai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep pada situasi nyata 

(otentik) (Wulan, 2008:102). 
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Berbagai alasan yang melatarbelakangi dilaksanakan penelitian ini, 

karena hal tersebut merupakan masalah yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan 

dari hasil pra observasi di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus, hal 

itulah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang menyangkut 

Implementasi Penilaian Unjuk Kerja Dalam Pembelajaran Matematika Pokok 

Bahasan Bangun Ruang  Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Al-Kautsar 

Program Khusus Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persiapan penilaian unjuk kerja pada pembelajaran matematika 

jika di implementasikan di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program 

Khusus? 

2. Bagaimana proses penilaian unjuk kerja pada pembelajaran matematika di 

SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus? 

3. Kendala apa saja yang terdapat dalam proses penilaian unjuk kerja pada 

pembelajaran matematika SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program 

Khusus? 

 

4. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan penilaian unjuk kerja pada pembelajaran 

matematika di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus. 

2. Tujuan Khusus 

a) Mendeskripsikan persiapan penilaian unjuk kerja pada pembelajaran 

matematika di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus. 

b) Mendeskripsikan pelaksanaan penilaian unjuk kerja pada pembelajaran 

matematika di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus. 

c) Mendeskripsikan kendala dalam proses penilaian unjuk kerja pada 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program 

Khusus. 
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5. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pembelajaran 

matematika terutama dalam meningkatkan kemampuan matematika siswa 

menggunakan penilaian unjuk kerja dan penilaian formatif. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi Guru 

Memberi masukkan bagi guru matematika dalam upaya meningkatkan 

kwalitas pembelajaran matematika melalui strategi penilaian unjuk kerja 

dan penilaian formatif. 

b) Bagi Siswa 

Memberi masukan bagi siswa dengan menggunakan strategi Penilaian 

Unjuk Kerja dan Penilaian Formatif yang mampu meningkatkan 

kemamupan matematika siswa. 

c) Bagi Sekolah 

Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan 

masukkan dalam menggunakan strategi penilaian unjuk kerja dan 

penilaian formatif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

di sekolah. 

 


