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IMPLEMENTASI PENILAIAN PORTOFOLIO PADA PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA POKOK BAHASAN BANGUN RUANG  

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penilaian, pelaksanaan dan kendala 

dalam proses penilaian melalui penilaian portofolio pada pembelajaran matematika 

pokok bahasan bangun ruang pasa siswa kelas VIII semester genap SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar tahun 2016/2017. Subjyek penelitian ini yaitu kelas VIII 

ARF SMP Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus yang berjumlah 35 siswa. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. 

Keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik yaitu dengan membandingkan 

data hasil dari observasi, wawancara, test, dan dokumentasi. Teknik analisis data uang 

digunakan analisis interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data dan penarikan 

kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk menunjukan bahwa, guru 

menyiapkan RPP, soal pre-test, LKK, maupun post-test yang digunakan untuk 

mengetahui kemampuan siswa, sedangkan pelaksanaan penilaian portofolio dengan 

menerapkan tahapan persiapan, pelaksanaan dan kendala dalam proses penilaian 

portofolio. Implementasi penilaian portofolio dapat meningkatkan keaktifan dalam 

berdiskusi, keberanian dalam berpendapat serta membantu siswa dalam menentukan 

sikap dan keterampilan yang lebih baik lagi. Kendala yang dihadapi dalam penelitian 

adalah kurang kreatifnya guru dalam pembuatan lembar kerja siswa dan lembar kerja 

kelompok, pembuatan rubrik penilaian, kondisi kelas yang kurang mendukung 

aktivitas belajar mengajar, dan penskoran penilaian portofolio. 

 

Kata kunci : implementasi, penilaian portofolio, pembelajaran matematika.  

 

Abstract 

This study aims to describe the assessment, implementation and constraints in the 

assessment process through the assessment of portfolios in learning mathematics 

subject of building space pasa student class VIII even semester SMP Muhammadiyah 

Al Kautsar 2016/2017. The subjects of this study are class VIII ARF SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar Special Program which amounted to 35 students. Data 

collection techniques use observation, interview, test and documentation. Validity of 

data is done by triangulation technique that is by comparing data result from 

observation, interview, test, and documentation. Techniques of data analysis money 

used interactive analysis through data collection, data reduction and conclusion. The 

results of this study indicate that, to show that, teachers prepare RPP, pre-test, LKK, 

and post-test used to determine the ability of students, while the implementation of 

portfolio assessment by applying the stages of preparation, implementation and 

constraints in the process of portfolio assessment. Implementation of portfolio 

assessment can increase activity in discussion, courage in opinion and assist students 

in determining attitude and skill better. Obstacles encountered in the study are the 

lack of creative teachers in making student worksheets and group worksheets, making 

assessment rubrics, class conditions that are less supportive of teaching and learning 

activities, and scoring portfolio assessment. 

 

 Keywords: implementation, portfolio assessment, math learning. 

 



2 
 

1. PENDAHULUAN  

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). 

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. 

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 
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penilaian dengan baik sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

dapat tercapai secara optimal. 

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 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.6 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 
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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 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 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penialain, pelaksanaan 

dan kendala dalam proses penilaian melalui penilaian portofolio pada 

pembelajaran matematika pokok bahasan bangun ruang pada siswa kelas VIII 

semester genap SMP Muhammadiyah Al Kautsar Tahun 2016/2017.  

 

2. METODE  

Berdasarkan pendekatannya penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Subjyek penelitian ini yaitu kelas VIII ARF SMP Muhammadiyah Al 

Kautsar yang berjumlah 35 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 

genap tahun ajaran 2016/2017 dengan tiga siklus menyesuaikan jadwal mata 

pelajaran matematika kelas VIII ARF. Sumber data berasal dari wawancaea 

guru matematika di SMP Muhammadiyah Al Kautsar dan observasi terhadap 
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siswa serta diperoleh data tambahan secara tidak langsung dari subjek 

penelitian berupa dokumen atau data laporan yang mendukung penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi 

terhadap guru maupun siswa di SMP Muhammadiyah Al Kautsar pada kelas 

VIII ARF. Kemudian wawancara dilakukan terhadap guru matematika untuk 

mendapatkan informasi tentang implementasi penilaian portofolio pada 

pembelajaran matematika. Metode terakhir dokumentasi dalam proses 

pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan. Keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, 

observasi, test, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis 

interaktif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi penilaian portofolio pada pembelajaran matematika dalam 

penelitian ini dilakukan selama tiga siklus pada bab bangun ruang materi 

prisma dan limas kelas VIII ARF SMP Muhammadiyah AL Kautsar semester 

genap tahun ajaran 2016/2017. Penelitian pada silkus pertama ini dilaksanakan 

pada hari Selasa, 2 Mei 2017 jam pelajaran ke 3-4, siklus kedua dilaksanakan 

pada hari Senin, 8 Mei 2017 jam pelajaran ke 5-6, siklus ketiga dilaksankan 

pada hari Selasa, 9 mei 2017 jam pelajaran ke 3-4. Pembelajaran dilakukan 

dengan beberapa tahap yaitu pendahuluan, penyiapan materi, belajar dalam 

kelompok, evaluasi, dan penutup. 

Persiapan yang dilakukan penelitian dengan guru matematika SMP 

Muhammadiyah Al Kautsar untuk implementasi penilaian portofolio yaitu 

dengan menyiapkan tugas berupa soal pre-test, LKK dan poat-test yang 

digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi, 

mengumpulkan informasi, mendata infirmasi, dan menyimpulkan serta 

menginformasikan didepan kelas yang diberika secara bertahap. Hal ini 

didukung penelitian Wardani (2010) yang menyatakan penilaian proyek 

dilakukan untuk mengetahui pemahaman siswa dalam mengaplikasikan 

pengetahuan terutama dengan melakukan penyeledikan, dan mampu untuk 

menginformasi apa yang telah diperoleh dalam bentuk tugas yang harus 

diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Perangkat pembelajaran yang 
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digunakan dalam penelitian ini selain yang disebutkan diatas yaitu RPP, 

lampiran materi, rubrik penilaian poryofolio, kunci jawaban dan lembar 

penilaian sikap. Penilaian portofolio pada pembelajaran matematika dilakukan 

dengan membagi 35 siswa dalam tujuh kelompok yang setiap kelompok 

beranggotakan 4-6 siswa secara heterogen dan sesuai gender selama proses 

pembelajaran sebnayak tiga kali siklus. 

Dengan adanya penilaian proyek dalam kegiatan inti pelaksanaan 

kooperatif kemampuan siswa mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung 

sikap siswa mengalami peningkatan, pada pertemuan pertama, jumlah peserta 

didik yang berangkat sebanyak 32 orang, dengan jumlah 7 siswa memperoleh 

kriteria Kurang Baik, 11 siswa memperoleh kriteria Cukup, dan 14 siswa 

memperoleh kriteria Baik. Pada pertemuan kedua, jumlah peserta didik yang 

berangkat sebanyak 32 orang, dengan persentase 12 siswa memperoleh kriteria 

Cukup, 10 siswa memperoleh kriteria Baik, dan 10 siswa memperoleh kriteria 

Sangat Baik. Pada pertemuan ketiga, jumlah peserta didik yang berangkat 

sebanyak 33 siswa, dengan jumlah 5 siswa memperoleh kriteria Cukup, 12 

siswa memperoleh kriteria Baik, 16 siswa memperoleh kriteria Sangat Baik. 

Penelitian ini mengimplementasikan penilaian portofolio pembelajaran 

matematika kelas VIII ARF SMP Muhammadiyah Al Kautsar, siswa 

mengalami peningkatan prestasi yang berangsur-angsur menjadi lebik baik 

dalam kurun waktu tertentu. Dalam penilaian pre-test dan post-test yang 

diberikan mengalami peningkatan rata-rata dari setiap pertemuan. Dan 

kenaikan nilai rata-rata pre-test maupun post-test siswa pada pertemuan 

pertama yaitu 70, 75 dan 60, pertemuan kedua 75, 75 dan 65, pertemuan 

ketiga 80 dan 85. Sedangkan rata-rata nilai dari LKK tiga kali berturut-turut 

yaitu (68,6), (71,6) dan (82,5). Hasil penelitian ini diperkuat dari penelitian 

Sumardi yang menyatakan penilaian portofolio membantu siswa dalam 

merubah sikap, sehingga perilaku harian siswa dalam merubah sikap, sehingga 

perilaku siswa mengalami peningkatan yang lebih baik dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukan motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran sangat baik. Motivasi belajar siswa juga dapat 

dilihat dari antusias siswa dalam menyelesaikan tugas. Adapun kendala yang 

dihadapi dalam melaksanakn penelitian portofolio pada pembelajaran 

matematika yaitu peneliti kurang kreatif dalam membuat penugasan untuk 
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penilaian portofolio, pembuatan intrumen yang kurang matang dam aloksi 

waktu yang kurang memadai dalam mengimplementasika penilaian portofolio. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang ImpelemtasiPenilaian 

Portofolio pada Pembelajaran Matematika Pokok Bahasan Lingkaran kelas 

VIII ARF di SMP Muhammadiyah Al Kautsar dapat disimpulkan bahwa : 

1) Persiapan penilaian portofolio pada pembelajaran matematika. 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, diperoleh informasi mengenai 

penilain protofolio di SMP Muhammadiyah Al Kautsar Program Khusus 

dalam penyususnan intrumen, pembuatan rubrik dan pelaksanaan penilaian 

harus disesuaikan dengan materi yang dilaksanakan dalam kelas. 

2) Proses pelaksanaan penilaian portofolio pada pembelajaran matematika. 

Pelaksanaan penilaian portofolio dilakukan dengan tiga tahapan yaitu 

persiapa, pelaksanaan dan menganalisa. Keseluruhan tahapan penilaian 

portofolio dilakukan langsung oleh peneliti serta mengamati langsung 

didalam kelas. 

3) Kendala dalam proses penilaian portofolio pada pembelajaran matematika. 

Adapun kendala kendala yang dihadapi peneliti dalam pelaksanaan 

penilaian portofolio tersebut yaitu, kurang kreatifnya guru dalam 

pembuatan lembar kerja siswa dan lembar kerja kelompok, pembuatan 

rubrik penilaian, kondisi kelas yang kurang mendukung aktivitas belajar 

mengajar, dan penskoran penilaian portofolio. 
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