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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha pengembangan potensi 

individu agar mampu mandiri dalam kehidupannya. Untuk itu 

dalam pendidikan, tiap individu diberi kemampuan dalam 

pengembangan berbagai hal seperti konsep, prinsip, kreatifitas, 

tanggung jawab dan ketrampilan. Dengan kata lain masing-masing 

individu harus mengalami perkembangan dalam aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor. Aspek yang paling penting dalam 

pendidikan adalah dalam belajar (learning) dan pembelajaran 

(instruction).  

Belajar merupakan tahapan perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Pembelajaran adalah proses interaksi 

antara guru sebagai pengajar dan siswa sebagai pelajar. Interaksi 

tersebut meliputi operasionalisasi dari kurikulum atau GBPP (Garis 

Besar Program Pengajaran). 

 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 
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rata-rata skor matematika siswa kelas VIII Indonesia secara 

signifikan berada di bawah rata-rata Internasional. 

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. 

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. 

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. Sebagai pihak 

yang bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan pembelajaran, 

guru dituntut mampu mempersiapkan dan melakukan penilaian 

dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai secara optimal. 

Paradigma baru pendidikan matematika menghendaki 

dilakukan inovasi yang terintegrasi dan berkesinambungan. Salah 

satu wujudnya adalah inovasi yang dilakukan guru dalam kegiatan 

pembelajaran dan penilaian di kelas. Kebiasaan guru dalam 

kegiatan mengumpulkan informasi mengenai tingkat pemahaman 

peserta didik melalui pertanyaan, observasi, pemberian tugas dan 

tes akan sangat bermanfaat dalam menentukan tingkat penguasaan 

peserta didik dan dalam evaluasi keefektifan proses pembelajaran 

dan penilaian. Informasi yang akurat tentang hasil belajar, minat, 

dan kebutuhan peserta didik hanya dapat diperoleh melalui 

assesment dan evaluasi yang efektif.  
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Menurut Oemar Hamalik (2008: 146), assessment adalah 

serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur prestasi 

belajar peserta didik sebagai hasil dari suatu program intruksional. 

Rumusan ini menunjukkan, bahwa hasil assessment terhadap 

peserta didik dapat digunakan sebagai bukti yang patut 

dipertimbangkan dalam rangka evaluasi pengajaran. 

Kedudukan penilaian sangat penting bagi keberhasilan 

melaksanakan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

apakah suatu program pendidikan sudah dikuasai peserta didiknya 

atau belum.  

Portofolio sebagai penilaian proses dan hasil pada 

hakekatnya adalah kumpulan bahan pilihan yang bisa memberikan 

informasi tentang kinerja peserta didik secara objektif. Sebagai 

bentuk penilaian baru portofolio perlu disosialisasikan kepada para 

guru yang merupakan pelaksana konkrit dalam kebijakan 

pendidikan. Pada kenyataannya sosialisasi portofolio belum 

menyentuh pada hakekatnya yang sebenarnya. Dalam pengajaran 

yang terjadi saat ini banyak sekali guru yang belum menggunakan 

penilaian portofolio. Untuk itu perlu pengkajian yang seksama 

tentang pelaksanaan penilaian portofolio dalam pembelajaran 

pengajaran. Oleh para guru portofolio digunakan untuk 

mendokumentasikan semua bahan dan sumber yang digunakan 

dalam proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi diri 

dan juga peserta didik.  

Portofolio sebagai salah satu alat penilaian memiliki sifat 

lebih objektif, terbuka, dan menyeluruh akan menjadi alat penilaian 

yang efektif. Sifat kolaboratif penilaian portofolio ini sangat 

mendukung pola KTSP yang saat ini sedang digalakkan oleh 

pemerintah. Portofolio sebagai salah satu alat penilaian memiliki 

sifat lebih objektif, terbuka, dan menyeluruh akan menjadi alat 

penilaian yang efektif. Sifat kolaboratif penilaian portofolio ini 
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sangat mendukung pola KTSP yang saat ini sedang digalakkan 

oleh pemerintah. Ciri khas penilaian portofolio adalah 

memungkinkan guru untuk melihat peserta didik sebagai individu, 

yang masingmasing memiliki karakteristik, kebutuhan, dan 

kelebihan tersendiri. Sehingga peserta didik dapat menunjukkan 

usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya 

yang pada akhirnya dapat mendemonstrasikan perkembangannya 

dari waktu ke waktu. Portofolio merupakan tempat bagi peserta 

didik untuk secara aktif memilih hal yang dieksplorasi, dan 

menunjukkan bukti tentang kompetensi peserta didik, di luar hasil 

tes. Dengan kata lain, disamping mengaktifkan peserta didik, 

portofolio memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ikut 

serta dalam penilaian atas dirinya. Penilaian portofolio diharapkan 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik sebab secara 

kolaboratif antara guru, peserta didik, wali murid, penanggung 

jawab pendidikan, dan para pemerhati pendidikan akan selalu 

terkait dalam setiap kegiatan yang dirancangkan dengan penilaian 

portofolio. 

Portofolio sebagai salah satu alat penilaian memiliki sifat 

lebih objektif, terbuka, dan menyeluruh akan menjadi alat penilaian 

yang efektif. Sifat kolaboratif penilaian portofolio ini sangat 

mendukung pola KTSP yang saat ini sedang digalakkan oleh 

pemerintah. Sehingga peserta didik dapat menunjukkan usaha 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya yang 

pada akhirnya dapat mendemonstrasikan perkembangannya dari 

waktu ke waktu. Portofolio merupakan tempat bagi peserta didik 

untuk secara aktif memilih hal yang dieksplorasi, dan 

menunjukkan bukti tentang kompetensi peserta didik, di luar hasil 

tes. Dengan kata lain, disamping mengaktifkan peserta didik, 

portofolio memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk ikut 

serta dalam penilaian atas dirinya. Penilaian portofolio diharapkan 
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dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik sebab secara 

kolaboratif antara guru, peserta didik, wali murid, penanggung 

jawab pendidikan, dan para pemerhati pendidikan akan selalu 

terkait dalam setiap kegiatan yang dirancangkan dengan penilaian 

portofolio. 

Penilaian portofolio diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar peserta didik sebab secara kolaboratif antara guru, peserta 

didik, wali murid, penanggung jawab pendidikan, dan para 

pemerhati pendidikan akan selalu terkait dalam setiap kegiatan 

yang dirancangkan dengan penilaian portofolio. 

Alternatif dalam penilaian yang bisa digunakan untuk 

melihat proses belajarpeserta didik secara terus menerus adalah 

dengan menggunakan penilaian portofolio. Portofolio merupakan 

salah satu model penilaian autentik yang menjadi salah satu 

karakteristik dalam pembelajaran. Pembelajaran matematika 

dengan penilaian portofolio adalah pembelajaran dengan 

memperhatikan penilaian secara terus menerus atas kumpulan atau 

berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu 

penelitian (Abdul Majid, 2011:201) , yakni meliputi: 1) buku 

catatan peserta didik; 2) lembar kerja peserta didik; 3) 

tugasterstruktur dan 4) tugas mandiri peserta didik yaitu tugas 

peserta didik dari hasil mengerjakan latihanlatihan secara mandiri 

dari berbagai literatur yang berkaitan dengan materi yang sedang 

diajarkan.  

Penilaian portofolio sebagai suatu bentuk penilaian yang 

relatif baru dalam pendidikan. Pembelajaran dengan penilaian ini 

telah menarik perhatian sebagian besar pendidik, sebab penilaian 

tersebut memberikan suatu alternatif yang jelas melebihi bentuk 

penilaian biasa. Peserta didik kurang mendapat umpan balik dari 

guru atas kesulitan yang dialaminya.Adanya penilaian portofolio 

diharapkan akan dapat mengarahkan peserta didikagar lebih cermat 
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dalam menyelesaikan tugastugas. Penilaian portofolio bertujuan 

agar pesertadidik mau memperhatikan kesalahan-kesalahannya 

sekaligus memperbaiki kesalahantersebut sehingga dapat diketahui 

kemajuan belajarnya secara terus menerus. Dengan demikian, 

perkembangan kemampuan peserta didik dalam materi ajar dapat 

diketahui oleh guru. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis 

ingin melakukan Implementasi Penilaian Portofolio Pada 

Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Bangun Ruang pada 

kelas VIII SMP Muhammadiyah Al- Kautsar Tahun Ajaran 

2016/2017. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan masalah, permasalahan ini dapat 

dirumuskan menjadi tiga. 

a. Bagaimana persiapan penilaian portofolio pada 

pembelajaran matematika sudah di implementasikan di SMP  

Muhammadiyah Al Kautsar tahun 2016/2017 ? 

b. Bagaimana proses penilaian portofolio pada pembelajaran 

matematika di SMP Muhammadiyah Al Kautsar ? 

c. Kendala apa saja yang terdapat dalam proses penilaian 

portofolio pada pembelajaran matematika di SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan penilaian portofolio pada 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Al Kautsar. 

b. Tujuan Khusus 

1) Mendeskripsikan persiapan penilaian portofolio pada 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar. 



7 
 

2) Mendeskripsikan pelaksanaan penilaian portofolio pada 

pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar. 

3) Mendeskripsikan kendala dalam proses penilaian portofolio 

pada pembelajaran matematika di SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dan hendak dicapai dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peserta didik 

a. Peserta didik dapat mengetahui kemampuan dirinya sendiri 

karena pembelajaran yang diperoleh peserta didik juga 

diketahui oleh peserta didik. 

b. Membangkitkan kepercayaan diri peserta didik dan 

motivasi belajar peserta didik. 

c. Dapat menjadi alat komunikasi yang jelas tentang kemajuan 

belajar peserta didik, orang tua dan yang lainnya. 

d. Memberi tanggung jawab kepada peserta didik untuk 

mengatur belajar mereka sendiri dan meningkatkan peran 

serta mereka dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Bagi guru 

a. Sebagai dokumen bagi guru tentang perkembangan peserta 

didiknya selama kurun waktu tertentu. 

b. Untuk mengetahui bagian-bagian yang perlu diperbaiki baik 

bagi peserta didik ataupun guru. 

3. Bagi sekolah 

a. Menjadi masukkan bagi sekolah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dan lulusan yang berdaya saing 

tinggi. 

4. Bagi peneliti 
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a. Mendapat pengalaman langsung dalam pelaksanaan 

penilaian portofolio untuk mata pelajaran matematika. 

b. Dapat mengembangkan dan menyebarluaskan pengetahuan 

yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran matematika. 

c. Mempersiapkan diri menjadi guru yang profesional dan 

kreatif dalam menghadapi situasi apapun dalam 

pembelajaran. 


