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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) menjelaskan ditetapkannya 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberi perubahan dalam proses 

pembelajaran. Penilaian dalam KTSP dikenal dengan penilaian berbasis kelas. 

Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan guru berkaitan dengan 

pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar siswa 

yang mengikuti proses pembelajaran. Pada KTSP, penggunaan istilah asesmen 

mulai diperkenalkan pada pembelajaran di sekolah dan merupakan standar yang 

menekankan pada pencapaian kompetensi siswa.  

 Dalam pendidikan di sekolah banyak dihadapi persoalan mengenai suatu 

konsep yang dianggap sulit untuk dipahami oleh siswa. Penyerapan materi yang 

diberikan guru kepada siswa beranekaragam ada siswa yang langsung mengerti 

bila dijelaskan, ada juga siswa yang lambat dalam penyerapan materi yang 

diajarkan. oleh karena itu, guru seharusnya memilih strategi yang tepat untuk 

menyampaikan konsep-konsep sehingga penguasaan konsep siswa yang telah 

diajarkan dapat diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan 

konsep sangat penting dalam proses belajar mengajar. Untuk mengetahui 

penguasaan konsep siswa, guru dapat menggunakan asesmen agar dapat melihat 

kemajuan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu (Surapranata dan Hatta, 2006). 

 Pembelajaran saat ini diharapkan dapat terjadi umpan balik bagi guru dan 

siswa agar siswa terlihat aktif dan guru dapat mengetahui penguasaan siswa 

terhadap materi yang diajarkan. Namun, pada kenyataannya masih banyak siswa 

pasif di dalam kegiatan belajar mengajar. Penguasaan konsep siswa dapat dilihat 

melalui asesmen yang diterapkan. Asesmen berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan konsep siswa, guru 

dapat memilih asesmen yang tepat agar terlihat penguasaan konsep siswa. Salah 

satu bentuk asesmen yang mampu mengungkap penguasaan konsep siswa adalah 

dengan menggunakan asesmen portofolio. Menurut Surapratata dan Hatta (2006) 
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asesmen portofolio adalah kumpulan seluruh berkas aktivitas siswa selama dan 

sesudah pembelajaran, misalnya berkas hasil ulangan (tes), tugas-tugas, 

presentasi, hasil karya, hasil observasi, hasil angket dan jurnal.  

 Peran serta siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran adalah salah satu 

kelebihan dari asesmen portofolio. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan 

Surapranata dan Hatta (2006) bahwa kelebihan portofolio yaitu meningkatkan 

peran serta siswa secara aktif dalam pembelajaran dan penilaian, dapat melihat 

perkembangan kemampuan siswa dari waktu ke waktu berdasarkan umpan balik, 

dapat menilai kelas yang heterogen antara siswa yang pandai dan kurang pandai, 

dll.  

 Permasalahan dalam pembelajaran biologi saat ini adalah masih rendahnya 

pemahaman konsep siswa. banyaknya materi pembelajaran biologi yang harus 

diserap siswa dalam waktu relatif terbatas, menjadikan biologi merupakan salah 

satu mata pelajaran yang hanya sebatas menghafal saja tanpa memahami konsep-

sonsep yang ada, namun pada kenyataannya mata pelajaran biologi ini erat 

kaitanya dengan kehidupan sehari-hari.  

 Berkaitan dengan rencana penggunaan asesmen portofolio dalam kegiatan 

pembelajaran, diantara konsep-konsep mata pelajaran biologi yang sangat luas 

dan beragam tersebut, penelitian ini dibatasi hanya pada konsep keanekaragaman 

makhluk hidup. Penelitian ini memungkinkan untuk banyak memberikan 

penugasan kepada siswa dalam menggunakan asesmen portofolio ini diambil 

beberapa materi agar terlihat jelas peningkatannya dalam penguasaan konsep 

siswa yang nantinya tugas-tugas siswa akan disimpan di dalam portofolio. 

 Tuntutan kurikulum bahwa siswa dapat mengklasifikasi makhluk hidup 

berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki. Hal ini dapat membuat penerapan asesmen 

portofolio menarik untuk dikaji, terutama pada materi keanekaragaman makhluk 

hidup karena materi tersebut erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

 Beberapa argumen yang telah dijelaskan di atas merupakan  alasan untuk 

melakukan penelitian Penerapan portofolio untuk mengungkap penguasaan 

konsep siswa pada konsep keanekaragaman makhluk hidup. 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana penerapan portofolio dapat mengungkap penguasaan konsep siswa 

pada konsep keanekaragaman makhluk hidup?” 

 

C. Pertanyaan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat dijabarkan beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut 

1. Bagaimana tahapan keterlaksanaan portofolio pada konsep keanekaragaman 

makhluk hidup? 

2. Bagaimana penguasaan konsep siswa setelah penerapan portofolio pada 

konsep keanekaragaman makhluk hidup? 

3. Bagaimana tanggapan guru dan siswa mengenai keunggulan dan kelemahan 

dalam penggunaan asesmen portofolio pada pembelajaran? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan terlaksananya portofolio pada konsep keanekaragaman 

makhluk hidup  

2. Mendeskripsikan perkembangan penguasaan konsep siswa setelah penerapan 

portofolio pada konsep keanekaragaman makhluk hidup. 

3. Memperoleh informasi tentang keunggulan dan kelemahan yang dialami guru 

dan siswa dalam asesmen portofolio. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi guru 

 Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam memberikan 

gambaran alternatif penilaian dalam proses belajar siswa.  
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2. Bagi siswa 

 Diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa 

dengan diterapkannya pembelajaran berbasis portofolio.  

3. Bagi penulis 

 Dari penelitian ini dapat mendeskripsikan gambaran dalam menerapkan 

dan melaksanakan pembelajaran berbasis portofolio di sekolah dan dapat 

mengetahui kelebihan dan kelemahannya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan ketika akan melakukan penelitian selanjutnya. 

  

 


