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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses memuliakan manusia. Melalui proses 

pembelajaran seseorang dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan 

lingkungan dimana ia berada. Melalui pendidikan juga seseorang diharapkan 

berkembang menjadi individu yang berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  Pasal 1 Ayat 1. 

Tujuan tersebut dicapai dengan kegiatan pembelajaran secara formal 

maupun non formal pada setiap jenjang pendidikan serta pendidikan pada 

lembaga lain seperti keluarga dan masyarakat.  

Belajar adalah proses dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman belajar. Namun, belajar itu bukan sesuatu 

yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh motivasi dari diri seseorang. 

Motivasi dan belajar merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Dengan 

motivasi tersebut menyebabkan timbulnya sikap antusiasme dan presistensi 

dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. 

Motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting dalam proses 

belajar mengajar. Motivasi belajar adalah dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. 
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Maksud motivasi ini adalah keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, 

menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan perilaku individu belajar. 

Motivasi dalam konteks belajar mengajar menurut Sadirman merupakan 

serangkaian usaha guru untuk menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan peserta didik tertarik aktif belajar tanpa ketertarikan siswa 

terhadap situasi belajar maka sulit siswa melakukan kegiatan-kegiatan 

belajar.
1
 Menurut Yamin, motivasi belajar adalah daya penggerak psikis dari 

dalam diri seseorang untuk dapat melakukan kegiatan belajar dan menambah 

keterampilan dan pengalaman.
2
 

Motivasi belajar siswa sangat menunjang keberhasilan dalam proses 

pembelajaran. Motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah 

satu faktor tersebut adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah 

penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang 

tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dikumpulkan selama 

periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa baik 

mengenai pengetahuan, keterampilan maupun sikap siswa terhadap mata 

pelajaran yang bersangkutan.
3
 Penilaian portofolio dapat di implementasikan 

dalam pembelajaran. Penilaian ini dilakukan oleh guru dengan melibatkan 

siswa disetiap materi, tugas dan saat proses pembelajaran berlangsung. 

  

                                                             
1
 Kusnadi, Strategi Pembelajaran, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2012), h. 56 

2
 Yamin dan Martinis, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (Ciputat: Gaung 

Persada Press, 2003), h. 80 
3
 Wina Sanjaya, Kurikulum  dan  Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2003),  h. 362 
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Penilaian portofolio memiliki beberapa manfaat. Diantaranya dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, oleh sebab setiap respons siswa dalam 

proses pembelajaran diberikan reinforcement, dengan demikian siswa akan 

segera mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang 

dilakukannya.
4
 

Penilaian portofolio menuntut adanya kompetensi, kreativitas, minat, 

dan motivasi serta inisiatif yang lebih luas dari siswa.  Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Hadiyaturrido, motivasi merupakan tujuan penting yang 

diharapkan dapat dicapai dari suatu pembelajaran. Faktor penting yang 

berkaitan dengan pengembangan motivasi adalah metode dan penilaian 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Metode dan penilaian pembelajaran 

merupakan faktor luar dari diri siswa.
5
 

Dengan mencermati uraian tersebut, bahwa Penilaian yang dapat 

menumbuhkan motivasi dan mengembangkan motivasi siswa salah satunya 

adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio difokuskan untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa agar sukses dalam perjalanan hidupnya, 

dan sampai pada tujuan yang ingin dicapai.  

Dalam Islam, penilaian/evaluasi sangat amat dipentingkan. Dalam 

Surah Muhammad (47) ditegaskan, bahwa Allah benar-benar akan 

mengevaluasi orang-orang yang beriman guna untuk mengetahui siapa di 

antara mereka yang benar-benar sabar dan mau berjihad di jalan Allah. Ayat 

                                                             
4
 Ibid., h. 364 

5
 Hadiyaturrido, Pengaruh Metode Penilaian Portofolio dalam Pembelajaran terhadap 

Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Siswa kelas VI SDN 4 Masbagik Selatan TP 2012/2013 

(online), Jurnal Pendidikan Dasar Ganesha, Vol. 3 No. 3, (Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 

2013), h. 3 
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tersebut dimulai dengan kata  َمَ ىَ ل َبَ ن َل ََو نَّك   yaitu menggunakan dua huruf taukid; 

lam Ibtida’ dan tawkid thaqilah.
6
 

Ayat di atas menunjukkan bahwa evaluasi benar-benar akan 

dilaksanakan dan begitu pentingnya evaluasi tersebut. Pembelajaran belum 

dianggap selesai dan sempurna jika para peserta didik belum dievaluasi.
7
 

Pada ayat lain didalam Surah Al-Ankabut (29) ayat 3. Allah berfirman: 

َ(3)َنَ يَ ب َذَ كَ ل َا ََنََّمَ ل َعَ ي َل َاَوَ ىَ ق َدَ صَ َنَ يَ ذَ الَََّللا ََنََّمَ ل َعَ ي َل َف ََمَ هَ ل َبَ ق ََنَ مَ َنَ يَ ذَ الَََّانََّت َف ََدَ ق َل َوَ    

Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum  

mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang 

benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang 

dusta.
8
 

 

Penggalan ayat tersebut menunjukkan tujuan dilaksanakannya evaluasi 

dalam pembelajaran, yaitu untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana dan 

sedalam apa materi pelajaran yang telah dikuasai siswa.
9
 

Pentingnya penilaian portofolio dalam pembelajaran seharusnya dapat 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian Hidayat, 

menunjukkan bahwa dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas dan 

efesiensi pembelajaran, sistem penilaian portofolio terbukti dapat membantu 

peningkatan materi dan perolehan nilai rata-rata yang semakin tinggi. Dengan 

pembelajaran menggunakan penilaian portofolio dapat memotivasi belajar 

                                                             
6
 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur’an tentang Pendidikan, (Jakarta: 

Amzah, 2013), h. 143 
7
 Ibid  

8
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’anul Karim dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. 

Macananjaya Cemerlang, 2015), h. 359  
9
 Kadar M. Yusuf, op. cit, h. 144-145 
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dan meningkatkan keterampilan hidup baik yang berkenaan dengan general 

skills maupun specific skills.
10

 

Sedangkan menurut Haribowo, salah satu penilaian secara 

berkesinambungan adalah portofolio.
11

 Senada dengan hal tersebut Rusoni, 

menjelaskan sistem penilaian yang sedang berkembang dan disinyalir 

memiliki banyak manfaat baik bagi guru maupun siswa adalah portofolio.
12

 

Portofolio dapat mendidik siswa memiliki kemampuan merefleksi 

pengalaman belajarnya, sehingga siswa termotivasi untuk belajar lebih baik 

dari yang sudah mereka lakukan.
13

 

Berdasarkan beberapa penelitian serta pendapat diatas mengenai 

penilaian portofolio dan motivasi belajar siswa dapat disimpulkan bahwa 

motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri dan faktor luar 

dari diri siswa. Faktor luar dari diri siswa adalah metode dan penilaian. Salah 

satu penilaian yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan memiliki 

manfaat dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa adalah penilaian 

portofolio. 

Begitu pentingnya penilaian portofolio terhadap motivasi belajar siswa 

sesungguhnya telah diupayakan diberbagai sekolah. Salah satunya yakni di 

SMA Babussalam Pekanbaru. Berdasarkan observasi awal di SMA 

                                                             
10

 Hidayat, Pengaruh Penilaian Portofolio terhadap Penguasaan Materi Kuliah Statistik,, 

Seminar Nasional Rekayasa Sistem Penilaian (online), (Yogyakarta, 26-27 Maret 2004) 
11

 Mella Tri Wahyuni, Peranan Portofolio dalam Mengoptimalkan Kemampuan Berpikir 

Siswa pada Pembelajaran Pkn di SDN BI Tlogowaru Malang, (Malang: Skripsi Jurusan 

Pendidikan Pancasila, Universitas Negeri Malang, 2013), h. 3 
12

 Rusoni, Elin, Portofolio dan Paradigma Baru dalam Pembelajaran Matematik, 

(Online:http://www.pdk.go.id/publikasi/bulletin/Tertulis/0821001/Portofolio, 2013, diakses pada  

tanggal 24 September 2018 pukul 09.45) 
13

 Arnie Fajar, Portofolio dalam Pembelejaran IPS, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 98 

http://www.pdk.go.id/publikasi/bulletin/Tertulis/0821001/Portofolio


6 
 

Babussalam Pekanbaru, penulis menemukan motivasi belajar siswa belum 

maksimal. Kurangnya motivasi belajar siswa ini terlihat pada proses belajar 

mengajar berlangsung. Motivasi yang rendah akan menyebabkan siswa sulit 

melaksanakan kegiatan belajar, sehingga dapat menyebabkan rasa malas, 

cepat bosan, dan kurangnya rasa percaya diri, misalnya dalam mengerjakan 

tugas sekolah, bahkan dapat menyebabkan lambatnya suatu pekerjaan. 

Berdasarkan studi pedahuluan yang penulis lakukan di SMA 

Babussalam Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala mengenai 

implementasi penilaian pembelajaran berbasis portofolio sebagai berikut: 

1. Guru sudah menjelaskan penggunaan portofolio kepada siswa. 

2. Guru sudah memberikan tugas-tugas portofolio apa saja yang akan 

dibuat. 

3. Guru sudah meminta siswa menyimpan karya-karya tiap dalam satu map 

atau folder dirumah. 

4. Guru bersama siswa sudah menentuka kriteria penilaian tugas portofolio 

dan bobotnya dengan siswa. 

5. Guru sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki 

karyanya. 

Namun penulis masih menemukan gejala-gejala mengenai motivasi 

belajar siswa belum maksimal pada saat proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam, sebagai berikut: 

1. Sebagian siswa tidak menyiapkan buku sumber pelajaran. 
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2. Sebagian siswa tidak mengerjakan soal-soal latihan yang diberikan oleh 

guru. 

3. Sebagian siswa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. 

4. Sebagian siswa tidak mengumpulkan data/informasi yang berkaitan 

dengan pelajaran dari berbagai sumber. 

5. Sebagian siswa tidak membuat kesimpulan dari materi pembelajaran 

yang disampaikan. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul: Pengaruh Implementasi Penilaian Pembelajaran 

Berbasis Portofolio terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata 

Pelajaran PAI di SMA Babussalam Pekanbaru. 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan penulis memilih judul di atas adalah: 

1. Masalah-masalah yang dikaji dalam judul di atas, penulis mampu untuk 

menelitinya. 

2. Pentingnya masalah mengenai motivasi belajar siswa yang belum 

maksimal. Untuk itu dilakukan penilaian portofolio sebagai cara dalam 

menumbuhkan motivasi belajar siswa yang di implementasikan oleh guru 

dan siswa itu sendiri. 

3. Lokasi penelitian ini terjangkau oleh penulis untuk melakukan penelitian. 
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C. Penegasan Istilah 

1. Implementasi 

Menurut penulis, Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan 

dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

2. Penilaian Portofolio 

Penilaian merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis 

dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses 

dan hasil belajar peserta didik dalam rangka membuat keputusan-

keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.
14

 

Menurut penulis, penilaian adalah suatu proses pengumpulan 

informasi secara menyeluruh yang dilakukan secara terus-menerus untuk 

mengetahui kemampuan atau keberhasilan siswa dalam pembelajaran. 

Portofolio berasal dari bahasa Inggris “portfolio” yang artinya 

dokumen atau surat-surat. Dapat juga diartikan sebagai kumpulan kertas-

kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Pengertian portofolio disini 

adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan 

terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan.
15

  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

portofolio adalah proses pengumpulan informasi berupa koleksi dari 

contoh-contoh karya siswa yang bermanfaat yang diseleksi menurut 

panduan yang ada. 

                                                             
14

 Zaenal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya,  2009),  h. 8 
15

Arnie Fajar, op. cit, h. 47 
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3. Motivasi belajar 

Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri 

siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan 

dalam kegiatan belajar dan memberikan arah kegiatan belajar, sehingga 

diharapkan tujuan dapat tercapai.
16

 

D. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

1. Apakah langkah-langkah yang dilakukan guru dalam penilaian 

pembelajaran berbasis portofolio ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar siswa ? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan implementasi penilaian 

pembelajaran berbasis portofolio terhadap motivasi belajar siswa di 

SMA Babussalam Pekanbaru ? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terkait dalam penelitian ini, 

maka untuk lebih terarah kepada apa yang dituju, penulis membatasi 

pada permasalahan: apakah ada pengaruh yang signifikan implementasi 

penilaian pembelajaran berbasis portofolio terhadap motivasi belajar 

siswa pada mata pelajaran PAI di SMA Babussalam Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan: “Apakah ada pengaruh yang signifikan implementasi 

                                                             
16

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 

102 
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penilaian pembelajaran berbasis portofolio terhadap motivasi belajar 

siswa di SMA Babussalam Pekanbaru?” 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui signifikansi pengaruh implementasi penilaian 

pembelajaran berbasis portofolio terhadap motivasi belajar siswa pada 

mata pelajaran PAI di SMA Babussalam Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis, untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan 

dalam bidang penelitian dan Sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata Satu (S1) 

dan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.), Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang implementasi penilaian pembelajaran berbasis portofolio 

terhadap motivasi belajar siswa di SMA Babussalam Pekanbaru. 

c. Bagi siswa, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi 

belajar melalui penilaian pembelajaran berbasis portofolio. 

d. Bagi sekolah, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan sekolah. 

 


