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ABSTRAK
RINA LUKIANAH: “ Pengaruh Penerapan Penilaian Portofolio Terhadap
Kemampuan Pemahaman Matematika Siswa Kelas VII
MTs Al-Ma’arif Karangampel“.
Setiap kegiatan yang kita lakukan perlu adanya penilaian dan evaluasi untuk
mengukur keberhasilan kegiatan yang kita lakukan. Begitu juga pada proses
pembelajaran, perlu ada penilaian. Keduanya adalah bagian yang tidak terpisahkan
dan saling mendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan.Pada hakikatnya
penilaian dilakukan guru untuk mengukur apakah siswa telah menguasai ilmu yang
sudah dipelajarinya sesuai tujuan pembelajaran yang dirumuskan.
Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa penilaian tidak hanya
dilakukan sesaat, tetapi dilakukan secara berkala dan berkesinambungan. Penilaian
bukan hanya menilai sesuatu yang parsial, melainkan harus menilai sesuatu secara
menyeluruh meliputi proses dan hasil perkembangan wawasan pengetahuan, sikap
dan keterampilan yang dicapai siswa, atas dasar itu perlu dikembangkan sistem
penilaian yang berbasis portofolio.
Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui penerapan penilaian
portofolio di MTsAl -Ma’arif Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.(2)
Untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematika siswaMTs Al -Ma’arif
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu. (3)Untuk mengetahui pengaruh
penerapan penilaian portofolio terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif jenis eksperimen dengan
populasi seluruh siswa kelas VII MTs Al-Ma’arif Karangampeltahun pelajaran
2012/2013 sebanyak 136 siswa terbagi menjadi empat kelas, sedangkan pengambilan
sampel dalam penelitian ini menggunakan cluster random sampling yaitu peneliti
mengambil secara acak dua kelas dari empat kelas yang ada. Peneliti mengambil
kelas VII Asebagai kelas eksperimen (yang menggunakan penilaian portofolio).
Untuk pengumpulan data menggunakan hasil penilaian portofolio dan hasil tes
pemahamandari kelas eksperimen. Data yang diperoleh dari hasil tes pemahamandan
penilaian portofolio di analisis melalui uji normalitas, uji homogenitas, uji linieritas,
uji signifikansi, uji koefisien determinasi, uji korelasi, uji regresi sederhana dan uji
hipotesis.
Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh t hitung = 3.382 dan t tabel =2.048.
Karena t hitung> t tabel atau 3.382> 2,048 maka berdasarkan kriteria uji hipotesis ini Ha
diterima artinya ada pengaruh yang signifikan antara penilaian portofolio terhadap
kemampuan pemahaman matematika siswa kelas VII MTs Al-Ma’arif Karangampel.
Besarnya pengaruh mengenai penerapan penilaian portofolio terhadap kemampuan
pemahaman matematika siswa kelas VII MTs Al-Ma’arif Karangampel yaitu sebesar
29% dan 71% dipengaruhi faktor lain.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian merupakan tiga dimensi
dari sekian banyak dimensi yang sangat penting dalam pendidikan. Ketiga
dimensi tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kurikulum
merupakan penjabaran tujuan pendidikan yang menjadi landasan program
pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk
mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum. Penilaian merupakan salah
satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian
kurikulum dan berhasil tidaknya proses pembelajaran. Penilaian juga digunakan
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran,
sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh sebab itu
disamping kurikulum yang cocok dan proses pembelajaran yang benar perlu ada
sistem penilaian yang baik dan terencana (Surapranata dan Hatta, 2004: 1).
Penilaian yang benar, tidak hanya dilakukan sesaat, tetapi dilakukan
secara berkala dan berkesinambungan. Penilaian bukan hanya menilai sesuatu
secara parsial, melainkan harus menilai sesuatu secara menyeluruh, meliputi
proses dan hasil perkembangan wawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan
yang dicapai siswa. Atas dasar itu, perlu dikembangkan sistem penilaian yang
berbasis portofolio ( portofolio based assessment ) yaitu suatu usaha untuk

memperoleh berbagai

informasi secara berkala, berkesinambungan dan

menyeluruh tentang proses dan hasil perkembangan wawasan pengetahuan, sikap
dan keterampilan siswa yang bersumber dari catatan dan dokumentasi
pengalaman belajarnya. Misalnya untuk menentukan nilai rapor siswa, seorang
guru menyimpulkan dari rata-rata hasil ulangan harian, ulangan umum, tugastugas terstruktur, catatan prilaku hatian siswa dan laporan kegiatan siswa di luar
sekolah yang menunjang kegiatan belajar. Semua indikator proses dan hasil
belajar siswa itu dicatat dan didokumentasikan (Febru Aries, 2011: 34).
Portofolio adalah suatu kumpulan atau berkas bahan pilihan yang dapat
memberi informasi bagi suatu penilaian kinerja yang objektif. Berkas tersebut
berisi pekerjaan siswa, dokumen atau gambar yang menunjukan apa yang dapat
dilakukan seseorang dalam lingkangan dan suasana kerja yang alamiah yang
sesungguhnya, bukan dalam lingkungan dan suasana kerja yang dibuat-buat
(Hamid, 2011:122).
Evidence ( kumpulan hasil kerja peserta didik ) pererta didik

dapat

dijadikan bukti bagaimana kemampuan pemahaman mereka meningkat, sebagai
contoh, ketika untuk pertama kali peserta didik membuat tugas , peserta didik
agak terbatas. Tetapi setelah beberapa kali diberi tugas, kemampuan pemahaman
peserta didik meningkat dari waktu ke waktu (Surapranata dan Hatta, 2004: 54).

Pemahaman ( comprehension ) adalah kemampuan seseorang untuk
mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.
Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat
melihatnya dari berbagai segi ( Sudijono, 1996:50).
Apalagi dengan belajar matematika yang membutuhkan pemahaman dan
penalaran. Belajar matematika adalah belajar mengenai konsep struktur dan
sistem yang mencakup pola hubungan bentuk yang berkenaan dengan ide atau
gagasan yang hubungannya diatur secara logis. Disamping itu pembelajaran
matematika hendaknya bermakna, yaitu pembelajaran yang mengutamakan
pengertian dan pemahaman konsep ( Puspa Rini, 2009: 23).
Berdasarkan observasi dan wawancara penulis dengan guru matematika
di MTs Al-Ma’arif Karangampel, penilaian portofolio belum diterapkan. Sistem
penilaian yang digunakan yaitu guru hanya melihat hasil tes tertulis siswa.
Namun demikian dalam realitasnya masih ditemukan 10 siswa dari 4 kelas yang
memperoleh prestasi belajar dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu
65.
Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan serta penjabaran latar
belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“PENGARUH PENERAPAN PENILAIAN PORTOFOLIO TERHADAP
KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIKA SISWA”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya,
dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :
1.

Bagaimana hubungan kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian?

2.

Bagaimana melakukan penilaian yang baik?

3.

Bagaimana penerapan penilaian portofolio?

4.

Bagaimana kemampuan pemahaman matematika?

5.

Bagaimana

penerapan

penilaian

portofolio

terhadap

kemampuan

pemahaman matematika?
6.

Apabila terdapat pengaruh, seberapa besar penerapan penilaian portofolio
terhadap kemampuan pemahaman matematika siswa?

C. Pembatasan Masalah
Untuk menghindari kesalahfahaman dalam masalah yang akan dibahas,
yaitu pengaruh penerapan penilaian portofolio terhadap kemampuan pemahaman
matematika siswa, penulis memberikan pembatasan masalah sebagai berikut :
1.

Variabel independent atau variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah
penerapan penilaian portofolio. Adapun yang menjadi variabel dependent
atau variabel terikat (Y) adalah kemampuan pemahaman matematika siswa.

2.

Kemampuan

pemahaman

dalam

penelitian

ini

adalah

kemampuan

pengetahuan yang dimiliki setiap peserta didik sebagai hasil belajar yang

diketahui pada saat sesudah pembelajaran dengan dilakukannya ulangan
harian dengan pokok bahasan garis dan sudut.
3.

Portofolio yang digunakan dalam penelitian ini adalah portofolio tipe
dokumentasi.

4.

Materi pokok bahasan yang akan dijadikan sebagai bahan tes ulangan harian
dalam penelitian ini adalah pada pokok bahasan garis dan sudut.

5.

Kemampuan tingkat pemahaman matematika yang diukur dalam penelitian
ini yakni kemampuan untuk siswa setelah digunakan penilaian portofolio.

6.

Penelitian ini dilakukan di MTs Al-Ma’arif Kecamatan Karangampel,
Kabupaten Indramayu. Tahun Pelajaran 2012/2013.

D. Perumusan Masalah
1.

Bagaimana penerapan penilaian portofolio pada pembelajaran matematika di
MTs Al-Ma’arif Kecamatan Karangampel?

2.

Bagaimana kemampuan pemahaman matematika siswa di MTs Al-Ma’arif
Kecamatan Karangampel?

3.

Seberapa besar pengaruh penerapan portofolio terhadap kemampuan
pemahaman matematika siswa di MTs Al-Ma’arif Kecamatan Karangampel?

E. Tujuan penelitian
Berawal dari pembatasan dan perumusan masalah, maka tujuan peneliti
mengadakan penelitian ini adalah:

1.

Untuk mengetahui penerapan penilaian portofolio di MTs Al -Ma’arif
Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

2.

Untuk mengetahui kemampuan pemahaman matematika siswa MTs AlMa’arif Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu.

3.

Untuk mengetahui pengaruh penerapan penilaian portofolio terhadap
kemampuan pemahaman matematika siswa.

F. Kegunaan Penelitian
Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk:
1.

Teoritis
Untuk menambah wawasan keilmuwan sebagai wujud dari partisipasi
peneliti dalam mengembangkan asesmen pembelajaran matematika.

2.

Praktis
1. Bagi guru
Sebagai bahan masukan untuk guru, dalam memberikan pemahaman
tentang bagaimana seharusnya penilaian siswa dibuat, dijalankan,
kemudian dioptimalkan, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Bagi siswa
Untuk

mengkomunikasikan

usaha

siswa,

perkembangan

penyelesaian tugas pembelajaran dan prestasi siswa.

kearah

3. Bagi peneliti
Sebagai

calon

guru

penelitian

menggunakan asesmen yang baik.

ini

menambah

wawasan

untuk
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