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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan, baik  

secara konvensional maupun inovatif. Hal tersebut lebih berfokus lagi setelah di 

jelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan mutu 

pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan. Namun demikian, berbagai 

indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti 

(Depdiknas, 2001).  

Pencapaian sasaran atau tujuan belajar dapat diketahui melalui kegiatan 

proses dan hasil belajar melalui system penilaian. Menurut Sarwody, 2011 

menyatakan sasaran belajar yaitu program pendidikan, proses belajar mengajar 

dan hasil belajar. Kegiatan penilaian selama ini didomisasi dengan testulis (pencil 

and paper). Penilaian bukan hanya menentukan ranking siswa yang pada akhirnya 

justru dapat menjadi penghalang bagi peningkatan kualitas belajar, penilaian 

bukan akhir dari pembelajaran tapi yang paling utama adalah balikan dari proses 

belajar yang telah berlangsung.  

Terdapat beberapa macam teknik penilaian yang bisa meningkatkan hasil 

belajar dan memberi peluang penghargaan lebih luas atas partisipasi dan 

kemampuan peserta didik selama proses belajar berlangsung. Salah satu teknik 

penilaian adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio menekankan pada 
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proses bukan produk namun produk tidak dapat dipungkiri dalam proses belajar 

mengajar karena hasil belajar merupakan produk dari sistem pembelajaran.  

Penilaian portofolio termasuk penilaian yang menyeluruh (autentik) 

dimana penilaian dimulai dari input proses maupun output. Salah satu bentuk 

asesmen otentik,  portofolio  memuat  instrumen  yang mengharuskan peserta 

didik mempertunjukkan kinerjanya (Rosidin, 2004). Penilaian portofolio 

memandang bahwa penilaian merupakan bagian utuh dari belajar,  sehingga 

pembelajaran dilaksanakan dengan cara memberikan tugas-tugas yang menuntut 

aktivitas  belajar yang bermakna serta  menerapkan yang dipelajari dalam konteks 

nyata. Sifat penilaian portofolio yang terus menerus secara langsung motivasi 

belajar peserta didik semakin lama akan meningkat hal ini akan memicu rasa ingin 

tahu dan motivasi untuk belajar lebih teratur dan tekun. Berkurangnya motivasi 

ketika mendalami materi sehingga akan mempengaruhi dari hasil belajar. 

Penilaian merupakan tolak ukur bagi peserta didik dalam menentukan skor 

atau nilai pada suatu mata pelajaran.  Pentingnya suatu penilaian yang menjadikan 

banyak sekali pihak-pihak yang memanfaatkan seolah-olah hasil belajar 

merupakan satu-satunya tujuan dari jenjang pendidikan maka mencari jalan pintas 

agar nilai ujian tinggi dengan mengikuti bimbingan belajar yang telah tumbuh 

subur di Indonesia. Waktu istirahat menjadi berkurang dan berakibat pada 

konsetrasi yang mempengaruhi proses maupun hasil belajar. 

Sebagian besar pemahaman peserta didik yang mengenal pembelajaran 

Biologi sebagai pola pembelajaran yang lebih banyak memberikan informasi 

tentang hafalan materi fenomena-fenomena alam dan mekanisme terjadinya 
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fenomena tersebut. Pembelajaran biologi diarahkan  untuk mencari tahu  dan 

berbuat sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang dirinya sendiri dan alam sekitar (Mahmudin, 2013).  

Peningkatan yang terjadi pada peserta didik tidak hanya dengan penilaian 

namun juga dengan pemilihan model pembelajaran. Pemilihan ini sangat penting 

dalam kegiatan belajar mengajar bila model yang digunakan kurang tepat akan 

membuat peserta didik bingung dan susah berinteraksi dengan anggota 

kelompoknya.  

Menurut Suprijono (2009) antara lain model pembelajaran kooperatif, 

model pembelajaran langsung dan model pembelajaran berbasis masalah. Salah 

satu model pembelajaran alternatif yang membantu siswa mengkonstruksikan 

pengalaman belajarnya sendiri adalah model pembelajaran kooperatif. Salah satu  

pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran kooperatif tipe two stay two stray 

(TSTS). Penerapan model ini meminimalisir atas kegiatan peserta didik yang 

sering kali mencontek setiap diberikan tugas, diharapkan peserta didik lebih 

mandiri dalam mengerjakan tugas serta memberikan pengalaman untuk mencari 

jawaban, diskusi dan kerja sama antar kelompok.  

Hasil dari observasi yang telah dilakukan peneliti pada 27 Maret 2013 

yang dilaksanakan di kelas VIII SMPN I GONDANGLEGI, bahwa proses 

pembelajaran haruslah peserta didik yang belajar aktif, guru hanya sebagai 

fasilitator di proses belajar mengajar (PBM) yang mengakibatkan peserta didik 

belum bisa konsentrasi dalam menerima materi sehingga peserta didik kurang 

termotivasi, sehingga mempengaruhi motivasi belajar dan dapat menurunnya hasil 
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belajar peserta didik. Kondisi seperti ini mengesampingkan tugas guru dalam 

mengamati pengembangan keterampilan proses peserta didik dalam proses 

pembelajaran.  

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menerapkan suatu penilaian 

yang berbeda dan jarang dilakukan oleh guru, yaitu penilaian portofolio untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri, motivasi untuk diri sendiri maupun kelompok 

dalam menyelesaikan tugas yang akan diberikan oleh guru serta untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sehingga peneliti melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Portofolio Dalam Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Terhadap Hasil Belajar Dan Motivasi 

Belajar Pada Mata Pelajaran Biologi Kelas VIII Di SMPN 01 Gondanglegi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi 

masalah yang difokuskan pada bagaimana penilaian portofolio terhadap hasil 

belajar peserta didik, fokus penelitian ini diuraikan menjadi 2 rumusan masalah : 

1. Adakah pengaruh penilaian portofolio dalam pembelajaran TSTS terhadap 

hasil belajar peserta didik  kelas VIII di SMPN 01 Gondanglegi? 

2. Apakah terdapat pengaruh penilaian portofolio terhadap motivasi belajar di 

peserta didik  kelas VIII di SMPN 01 Gondanglegi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk meningkatkan hasil belajar menggunakan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran TSTS terhadap peserta didik  kelas VIII di SMPN 01 

Gondanglegi. 

2. Untuk menunjukkan perbedaan penilaian portofolio terhadap motivasi belajar 

peserta didik  kelas VIII di SMPN 01 Gondanglegi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi peserta didik  

a. Melatih kemampuan berbicara dalam kegiatan pembelajaran. 

b. Memberikan suasana yang menyenangkan pada proses pembelajaran 

berlangsung. 

c. Mengamati secara langsung suatu proses sehingga peserta didik 

mempunyai pengalaman belajar. 

d. Mengetahui seberapa jauh kemampuan dalam mempelajari suatu 

materi. 

e. Melakukan kerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok serta 

berdiskusi dengan peserta didik lainnya. 

2. Bagi guru,  

a. Sebagai bahan acuan untuk memilih dan melaksanakan penilaian 

portofolio. 
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b. Menambah masukan model pembelajaran yang dapat digunakan di 

dalam kelas. 

3. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat 

sebagai salah satu masukan/rekomendasi untuk melengkapi teknik 

penilaian yang dilaksanakan di kelas agar peserta didik lebih memahami 

tujuan pembelajaran dan standart kompetensi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. 

4. Bagi peneliti, mengaplikasikan/menerapkan mata kuliah penelitian yang 

dilaksanakan di sekolah percobaan. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini pembahasannya lebih terfokus dan memberikan hasil 

sesuai dengan harapan penulis dan dapat memberikan langkah yang tepat bagi 

pemecahan masalah, maka dalam penelitian ini hanya membahas tentang 

portofolio, hasil belajar, motivasi belajar, dan peserta didik kelas VIII SMPN 2 

Gondanglegi. 

a. Penilaian portofolio dapat diukur dengan menggunakan pengumpulan 

produk yang telah dihasilkan oleh peserta didik saat pelaksanaan kegiatan 

belajar sesuai dengan materi sistem peredaran darah manusia. Tugas yang 

telah diberikan dikumpulkan menjadi satu di kelompok masing-masing, 

karena jenis penilaian portofolio merupakan kelompok.  

b. Hasil belajar dapat diperoleh dari nilai sebelum pembelajaran dimulai 

(Pre-Test) dan akhir dari pembelajaran (Postest) setelah diberikan 
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perlakuan yang menggunakan penilaian portofolio maupun penilaian 

konvensional (Lampiran 21).  

c. Motivasi belajar peserta didik dapat dilihat dengan sikap antusiasme, 

kekompakan, keberanian bertanya dan menjawab. Data tersebut diperoleh 

menggunakan angket (Lampiran 17) yang sebelumnya menggunakan kisi-

kisi lembar observasi (Lampiran 16) dan menghasilkan motivasi negative 

dan motivasi positif (Lampiran 22). 

d. Peserta didik kelas VIII B dan D di sekolah SMPN 2 Gondanglegi 

(Lampiran 9) kemudian dikelompokkan menjadi 6 kelompok (Lampiran 

10). 

1.6 Definisi Operasional 

1. Pengaruh : Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005 (dalam Yosi 

Abdian Tindaon, 2012) Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari 

sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau 

perbuatan seseorang. 

2. Portofolio : penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan 

informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik 

dalam suatu periode tertentu (Komalasari, 2008). Dalam penelitian ini 

menggunakan portofolio produk dan portofolio kelompok. Portofolio 

berisi mengenai tugas-tugas yang diberikan selama pembelajaran. 

3. Model pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran secara kelompok 

yang beranggota 4-6 siswa yang dibentuk secara heterogen yang dimana 

siswa dituntut saling bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan yang 

http://www.blogger.com/profile/08983092434223943079
http://www.blogger.com/profile/08983092434223943079
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dihadapi selama pelajaran berlangsung (Isjoni, 2010). Pembelajaran ini 

dilakukan agar peserta didik lebih berkonsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran, lebih percaya diri, berani mengajukan pendapat dll. 

4. Model pembelajaran kooperatif tipe TSTS merupakan cara siswa berbagi 

pengetahuan dan pengalaman dengan kelompok lain. Sintaknya adalah 

kerja kelompok, dua siswa bertamu ke kelompok lain dan dua siswa 

lainnya tetap dikelompoknya untuk menerima dua orang dari kelompok 

lain, kerja kelompok, kembali ke kelompok asal, kerja kelompok, dan 

laporan kelompok (Suyatno, 2009). Penerapan model ini dilakukan pada 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Model ini digunakan pada kedua 

kelas diharapkan dapat meningkatkan hasil maupun motivasi peserta didik.  

5. Hasil belajar : kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

peserta didik menerima pengalaman belajarnya (Sudjana,2002).  

Indikasi dari berhasilnya hasil belajar dapat dilihat dengan menggunakan 

selisih antara skor pre-test dengan skor post-test. Tak hanya dinilai dari tes 

saja namun dengan obsevasi yang dilakukan langsung saat KBM 

dilakukan melalui kata-kata operasional. 

6. Motivasi Belajar : Keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar baik berasal dari dalam (intrinsik) maupun 

dari luar (ekstrinsik) (Hamalik, 2007). Pengukuran motivasi menggunakan 

angket, berhasilnya motivasi belajar adanya hasrat ingin berhasil adanya 

cita-cita, keuletan, ketabahan, kebiasaan dan semangat dalam menerima 

pelajaran. Peningkatan dapat dilihat dari jumlah angket yang diberikan. 


