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PERNYATAAN

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 

karya  yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di  suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 

dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta,            2006

Arum Wahyuningsih
A 410 020 022
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MO T T O

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 

apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 

dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 

kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 

(QS. Al- Insyiroh:6-8)

Hari lalu boleh dikenang hari ini boleh dinikmati dan hari esok 

boleh diharapkan tapi hendaknya engkau optimis dengan 

harapanmu bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini 

(QS. Luqman:33)

Hendaklah kalian menuntut ilmu. Karena mempelajarinya 

karena Allah membuat orang takut kepada Allah, mengkajinya 

adalah ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih dan pergi 

mencarinya karena Allah adalah jihad

 (Muadz bin jabal R.a)
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hanya materi namun juga kasih sayang yang telah kudapat dari Ibu dan Bapak tercinta, serta  

segala makna yang tersirat dalam segala nasehat untuk tetap melangkah meskipun susah. Terima 
kasih, ananda akan selalu mengharapkan Doa dan Ridhlo dari Ibu dan Bapak

Adikku Tersayang Poepoet
Yang telah membagi kebahagiaan, lentera dan kecintaan yang besar pada persaudaraan kami,  

kamu adalah penyemangat hidupku, mbak Ni3ng sangat sayang kamu Po3t.

Keluarga Besarku “ Simbah, Pakdhe & Budhe, Om & Bulek, Masku & 
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Sahabatku tercinta ( Yuli”upiet”, Nanik” Kembar”, Antik”Kamu Pasti Bisa!”)
Kenangan ini pasti berharga. Tanpa sadar, andil dan sifat-sifat kalian menjadikan aku lebih  

mengerti bagaimana caranya menghadapi hidup. Terima kasih atas hari-hari menyenangkan yang  
telah kalian persembahkan untukku, semoga persahabatan kita abadi.

Teman-teman kost “PUTRI AYU 1” (Ndut, Nyit2, Suji3, Lenyiees, Tarwan,  
Ritax, Ika, Ririn, Erni, Rini, Intan dan semuanya)

Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dan kenangan kita kan  selalu ku kenang dalam 
setiap langkah kakiku. Tetap semangat dan kompak selalu.

Teman-teman baikku ( Retno, Mr.Gee, Rini”ndut”, Nita, Nani3ng, Tutix,  
Tya, A’y, Agi3, I-ka, Anggun, Dwix)
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menjadi kenangan terindah yang tak kan pernah terlupakan

Teman- Teman FKIP Math ’02 khususnya  kelas A
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	BAB I 
	PENDAHULIAN
	A. Latar Belakang
	Dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat penting dan menentukan dalam pembinaan sumber daya manusia, oleh karena itu bidang pendidikan perlu dan harus mendapatkan perhatian, penanganan dan prioritas secara sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, masyarakat pada umumnya dan para pengelola.
	Untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan perubahan pola pikir yang digunakan sebagai landasan pelaksanaan kurikulum. Pada masa lalu proses belajar mengajar terfokus pada guru, dan siswa kurang diperhatikan keberadaannya. Akibatnya kegiatan belajar mengajar lebih menekankan pada pengujian daripada pembelajaran.
	Kata pembelajaran dapat diartikan sebagai perubahan dalam kemampuan sikap, atau pelatihan. Perubahan kemampuan yang hanya berlangsung sekejap dan kemudian kembali ke perilaku semula menunjukkan belum terjadi peristiwa pembelajaran, walaupun mungkin terjadi pengajaran. Guru yang terlalu monoton dalam penyampaian materi menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang optimal.
	Dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi di sekolah-sekolah menuntut siswa untuk bersikap aktif, kreatif dan inovatif dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. Setiap siswa harus dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk itu setiap pelajaran selalu dikaitkan dengan manfaatnya dalam lingkungan sosial masyarakat, sikap aktif, kreatif dan inovatif dapat terwujud dengan menempatkan siswa sebagai subjek, pendidikan bukan sebagai objek yang selama ini terjadi. Hal tersebut bukan berarti peranan guru menjadi berkurang dalam proses belajar mengajar. Guru berperan sebagai pembimbing dan memberikan pengarahan bagi siswa dalam pembelajaran, siswa  harus dilibatkan dalam setiap kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai organisator yang mampu menumbuhkan keberanian siswa dalam mengungkapkan ide atau gagasannya. Guru harus dapat menghargai ide gagasan yang disampaikan siswa karena pemikiran siswa berbeda-beda.
	Dalam kenyataanya, pelajaran matematika seringkali dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang sangat sulit dan menakutkan. Secara alamiah tidak ada anak yang ingin belajar matematika sebelum ia sendiri tahu bahwa matematika itu ada, yang diinginkan anak adalah memperoleh  informasi tentang hal-hal yang ada di sekitarnya dalam keadaan yang sebenarnya. Suasana proses pembelajaran matematika sampai saat ini masih terasa kaku dan membosankan pembelajaran matematika seolah-olah hanya terbalut pada penerapan rumus-rumus dan kemampuan berhitung.
	Sikap pasif siswa dalam proses pembelajaran dan sistem pembelajaran yang monoton telah berdampak pada prestasi belajar matematika siswa. Hasil belajar matematika siswa dirasa masih kurang. Perbandingan nilai antara siswa berkemampuan pikir baik dengan siswa berkemampuan pikir kurang cukup mencolok. Seorang siswa yang merasa tidak mampu belajar matematika akan merasa kehilangan kepercayaan diri. Kesenjangan tersebut bukan menimbulkan penurunan prestasi belajar siswa itu sendiri.
	Banyak faktor penyebab dari munculnya permasalahan pembelajaran matematika faktor tersebut meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari dalam diri siswa itu sendiri seperti tingkat intelegensi dan kepribadian. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang muncul dari luar dari siswa, seperti faktor lingkungan, metode pengajaran, dan sistem evaluasi. Metode mengajar memiliki pengaruh besar terhadap tujuan pembelajaran.
	Materi pembelajaran hendaknya selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa seorang guru perlu menyajikan permasalahan sehari-hari dalam mengajar matematika dikelas karena pada hakekatnya mengajar (Usman dan Setiawan, 1993: 6) merupakan suatu usaha, mengorganisasi lingkungan dengan demikian guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa yang mampu memanfaatkan lingkungan baik di dalam kelas maupun diluar kelas. Ketrampilan siswa dalam memecahkan persoalan matematika dalam kehidupan nyata akan meningkat dengan sistem pembelajaran tersebut.
	Tingkat keberhasilan siswa umumnya diukur dari hasil akhir program dan nilai ulangan harian. Hal tersebut kurang memberi rasa adil karena tidak setiap waktu siswa dalam keadaan baik. Penilaian hasil belajar haruslah bersikap bijak dan edukatif. Menurut Surakhmad (1990: 25) menilai bukan lagi digunakan untuk mengetahui siapa yang pandai dan siapa yang bodoh diantara anak didik. Penilaian bersifat edukatif menyadari adanya berbagai kelemahan pelaksanaan penilaian yang dilakukan sesaat dan parsial tersebut, dikembangkan sistem penilaian yang lebih komprenhensif yang mempertimbangkan segala aspek dari peserta didik dan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan, misalnya untuk menentukan nilai rapor siswa, seorang guru menyimpulkan  dari rata-rata hasil ulangan harian, ulangan umum, tugas-tugas terstruktur, catatan perilaku harian siswa dan laporan kegiatan siswa diluar sekolah yang menunjang kegiatan belajar. Guru mengarahkan siswa untuk cermat dalam menyelesaikan tugas-tugas matematika agar siswa mau memperhatikan kesalahan-kesalahan sekaligus memperbaiki kesalahan tersebut. Semua yang telah dipikirkan atau dipahami siswa dapat merupakan umpan balik bagi siswa maupun guru dengan demikian tugas-tugas matematika merupakan bahan yang sangat berharga dalam proses pembelajaran matematika. Proses penilaian yang dimaksud adalah penilaian yang menggunakan portofolio matematika siswa.
	Portofolio adalah kumpulan atau dokumen hasil pekerjaan hasil peserta didik yang disimpan dalam bundel (Dasim Budimansyah, 2002:2). Portofolio mengacu pada kumpulan sistematis dari pekerjaan-pekerjaan siswa. Portofolio matematika siswa merupakan suatu alat yang potensial untuk mendapatkan informasi tentang kemajuan belajar siswa dalam setiap portofolio siswa menempatkan hasil awal dan hasil revisi dari pekerjaan mereka. Hasil pekerjaan-pekerjaan itu dikumpulkan sehingga guru dan juga siswa dapat melihat perbedaan kualitas yang didapat setiap waktu. Jika seorang siswa harus meninjau ulang serta memperbaiki hasil pekerjaannya. Maka setiap siswa akan mengakui bahwa usahanya mengerjakan tugas menjadi lebih baik seiring dengan perbaikan yang dilakukan. Jika hal itu terjadi dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri siswa bahwa ia mampu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dengan demikian portofolio merupakan suatu cara agar dalam diri siswa tumbuh kepercayaan diri pada diri siswa, diharapkan dapat memotivasinya untuk mencari pengetahuan dan pemahaman sendiri serta berkreasi dan terbuka ide-ide guru yang mereka temukan dalam pembelajaran.
	Dalam usaha mengatasi permasalahan diatas, diperlukan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan dan dapat membentuk kepribadian unggul pada siswa dalam suasana pembelajaran yang demokratis untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
	Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana cara yang dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan portofolio, yang dituangkan dalam suatu penelitian yang berjudul “Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Portofolio (PTK Pada Siswa Kelas IV SDN 02  Ngemplak Kidul Margoyoso Pati)”.
	B. dentifikasi Masalah
	Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi suatu masalah sebagai berikut:
	1.Rendahnya hasil belajar matematika pada siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari siswa (internal) maupun yang berasal dari luar diri siswa (eksternal).
	2.Guru dalam memberikan metode mengajar masih monoton dan kurang bervariasi.
	3.Selama ini dalam melakukan penilaian hanya difokuskan pada hasil akhir saja, tidak dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
	4.Model pembelajaran portofolio diharapkan dapat mengikut sertakan siswa secara aktif didalam kegiatan belajar mengajar dan turut ikut serta mengetahui perkembagan dirinya, yaitu terhadap prestasi belajar khususnya matematika.
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