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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan harkat dan 

martabat manusia secara utuh (Yusuf , 2015: 1). Melalui pendidikan manusia 

dapat berkembang dalam segala aspek. Pendidikan dapat membuat seseorang 

menjadi lebih kreatif, cerdas, bertanggung jawab serta produktif. Suatu negara 

dapat mencapai kemajuan apabila pendidikan di negaranya baik. Di dalam proses 

pendidikan memerlukan banyak komponen antara lain: raw input (peserta didik),  

input instrumen (pendidik,tujuan, kurikulum, metode, sarana dan prasarana), dan 

input lingkungan.  

Matematika merupakan ilmu yang sangat sistematis. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan pendapat Ibrahim dan Suparni (2009: 9) yang menyatakan 

matematika merupakan ilmu yang terorganisasi, karena berkembang dari yang tak 

terdefinisi, ke yang terdefinisi, ke postulat/aksioma, ke teorema. Matematika 

adalah ilmu terstruktur sebab komponen didalamnya saling berhubungan dan 

terorganisir dengan baik. Oleh karena itu penguasaan materi pada sub pokok 

pembahasan matematika akan mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam 

penguasaan materi selanjutnya.  

Menurut Hosnan (2014: 177) matematika adalah satu bidang studi yang 

hidup dan perlu dipelajari karena matematika mempunyai hakikat pemahaman 

terhadap pola perubahan yang terjadi di dalam dunia nyata dan di dalam pikiran 

manusia serta keterkaitan di antara pola-pola tersebut. Hal ini menjadikan mata 

pelajaran matematika menjadi wajib untuk dipahami oleh semua peserta didik. 

Pemahaman peserta didik dalam matematika dapat terlihat dari hasil belajar 

peserta didik, sebab hasil belajar dapat mencerminkan kemampuan peserta didik 

dalam mata pelajaran matematika. Hasil belajar matematika merupakan suatu 

pernyataan yang mendiskripsikan tentang karakter, ketrampilan, dan kemampuan 
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yang harus dimiliki siswa dan dapat diaplikasikan setelah kelulusannya dalam 

pelajaran matematika secara langsung ataupun tidak langsung (Kadry, 2015: 37).  

Dilihat dari hasil Ujian Nasional tahun 2017 menurut Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam 

Konferensi Pers UN tahun 2017 menyatakan bahwa dari 11.047 siswa yang 

mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) rata-rata nilai Bahasa 

Indonesia 70,20, Bahasa Inggris 49,08, Matematika 47,75, IPA 53,19. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika peserta didik sekolah 

menengah pertama masih perlu ditingkatkan lagi. Sebab sebagai mata pelajaran 

yang wajib dipahami peserta didik perolehan nilai tergolong paling rendah 

dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta (Pipin: 16 Oktober 2017), hasil belajar peserta didik masih tergolong 

rendah, hal tersebut terlihat dari masih banyak peserta didik yang mendapat nilai 

kurang dari standar. Masih terdapat lebih dari 50% peserta didik yang mendapat 

nilai kurang dari standar yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain: 1) minat peserta didik terhadap matematika tergolong rendah, 

peserta didik pasif dalam proses pembelajaran; 2) metode pembelajaran yang 

digunakan guru kurang menarik siswa; 3) guru hanya menggunakan penilaian tes 

dalam proses penilaian. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa maka 

diperlukan sinergi yang baik antara peserta didik, guru, metode pembelajaran, dan 

metode evaluasi yang diterapkan oleh guru. 

Dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat menarik peserta didik 

dalam proses belajar peserta didik dan berdampak pada hasil belajar. Salah 

satunya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya. Metode tutor sebaya  

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dalam metode 

pembelajaran tutor sebaya salah satu peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengajar teman-teman dalam kelompok belajar yang sudah dibentuk oleh guru. 

Dengan hal ini diharapkan terdapat peran aktif dari peserta didik dalam proses 

pembelajaran yang akan berdampak dengan hasil belajar peserta didik. 
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Banyak tehnik dan metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan 

informasi tentang kemajuan belajar peserta didik baik yang berhubungan dengan 

proses belajar maupun hasil belajar. Salah satunya adalah metode penilaian 

portofolio.  Metode penilaian pertofolio digunakan untuk memantau 

perkembangan peserta didik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

dalam pembelajaran. Dengan penilaian portofolio guru dapat melihat 

perkembangan tanggung jawab peserta didik dalam belajar, selain itu guru juga 

dapat melihat letak kesulitan yang dihadapi peserta didik. Untuk peserta didik 

penilaian portofolio dapat mengembangkan motivasi belajar dan juga dapat 

mendorong tanggung jawab peserta didik untuk menyelesaikan persoalan dalam 

mata pelajaran matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan 

peningkatan pemahaman konsep matematika pada siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 1 dengan menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya dan 

metode penilaian portofolio. 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana persiapan guru kelas VII dalam penilaian portofolio melalui 

metode tutor sebaya peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan guru kelas VII dalam mengimplementasikan 

penilaian portofolio melalui metode tutor sebaya peserta didik kelas VII 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta? 

3. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan penilaian portofolio melalui 

metode tutor sebaya peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran matematika dengan penilaian portofolio dengan metode 

pembelajaran tutor sebaya kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. Secara 

khusus, penelitian ini bertujuan sebagai berikut. 
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1. Mendeskripsikan persiapan guru kelas VII dalam penilaian portofolio 

melalui metode tutor sebaya peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan guru kelas VII dalam mengimplementasikan 

penilaian portofolio melalui metode tutor sebaya peserta didik kelas VII 

SMP Muhammadiyah 1 Surakarta.  

3. Mendeskripsikan kendala dalam penerapan penilaian portofolio melalui 

metode tutor sebaya peserta didik kelas VII SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan 

bermanfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:  

1. Teoritis 

a. Menemukan pengetahuan baru tentang peningkatan penguasaan konsep 

dan hasil belajar matematika melalui metode penilaian portofolio 

dengan metode pembelajaran tutor sebaya. 

b. Sebagai dasar penggunaan metode penilaian di sekolah dalam upaya 

peningkatan penguasaan konsep matematika dan hasil belajar. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika bagi siswa, guru, dan kepala sekolah.  

a. Manfaat Bagi Siswa  

1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta 

didik dalam konsep matematika melalui metode penilaian 

portofolio dengan metode pembelajaran tutor sebaya. 

2) Peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman mengenai 

variasi penilaian pembelajaran matematika. 

b. Manfaat Bagi Guru  

1) Hasil penelitian diharapkan sebagai referensi tentang alternatif 

penilaian pembelajaran matematika untuk meningkatkan 
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pemahaman peserta didik dalam konsep matematika dan hasil 

belajar melalui metode penilaian portofolio dengan metode 

pembelajaran tutor sebaya. 

2) Guru diharapkan dapat menerapkan metode penilaian portofolio 

dalam proses belajar matematika di sekolah. 

c. Manfaat Bagi Sekolah  

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang dalam rangka 

perbaikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan sekolah agar 

lebih maju dan dapat menghasilkan lulusan yang lebih baik. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

konsep dan hasil belajar matematika. 

 

 


