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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu proses pembelajaran seorang guru pastilah mengharapkan 

supaya siswa mendapatkan nilai yang memuaskan. Oleh karena itu berbagai cara 

dan upaya ditempuh agar siswanya dapat menyelesaikan soal dengan baik dan 

benar. Akan tetapi meskipun berbagai macam cara ditempuh oleh seorang guru 

hambatan-hambatan pastilah ada. Hal ini disebabkan kemampuan, kecerdasan, 

minat, dan pembawaan seorang siswa berbeda-beda. Oleh karena itu hasil belajar 

pun berbeda-beda pula. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang suka, dan ada 

yang tidak. 

Mempelajari matematika berbeda dengan pelajaran lain yang bisa 

dipelajari dengan hanya menghafal. Belajar matematika sulit dipahami dan 

menakutkan, bahkan sampai mengeluarkan keringat dingin karena takut. Hal 

tersebut yang dirasa oleh Wais Al Azhari siswa kelas VII B dan Redha Teddianto 

juga menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran yang sulit dipahami dan 

membosankan. Tetapi ada juga siswa yang menyukai pelajaran matematika, 

seperti yang dikatakan oleh Bella Arinta Dewi bahwa matematika adalah 

pelajaran yang menyenagkan apabila dapat mengerjakan soal dengan benar.  
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Veronika Endang Kuswari guru siswa kelas VII B SMP N 3 Sawit 

mengatakan bahwa untuk mempelajari matematika selain dibutuhkan hafalan juga 

perlu pemahaman, ketelitian dan latihan-latihan secara kontinyu. Dengan kata lain 

keaktifan siswa sangat diperlukan dalam mempelajarinya. Matematika diajarkan 

bukan hanya untuk mengetahui dan memahami apa yang terkandung dalam 

matematika itu sendiri. Tetapi, matematika diajarkan pada dasarnya bertujuan 

untuk membantu melatih pola pikir siswa agar dapat memecahkan masalah 

dengan kritis, logis, cepat, dan tepat. 

Sejalan dengan hal itu sebagai seorang guru yang baik perlu meningkatkan 

semua dedikasinya dan berupaya semaksimal mungkin agar potensi siswa yang 

dimilikinya dapat semakin ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Kebanyakan 

siswa menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan membosankan. 

Namun pelajaran yang sulit akan dirasakan mudah oleh siswa jika dibimbing guru 

yang berkualitas dan pandai memilih metode sarana pembelajaran yang tepat. 

Guru merupakan faktor ekstern yang paling penting dan paling dominan dalam 

proses pembelajaran. Peran guru sangat menentukan, melalui gurulah siswa 

mengalami belajar yang sesungguhnya. Bahan pembelajaran yang sulit akan 

terasa lebih mudah oleh siwa dengan bimbingan guru yang berkualitas dan cerdas 

serta pandai dalam memilih metode dan sarana pembelajaran. Metode dan alat 

yang digunakan harus betul-betul efektif dan efisien, karena hal itu sangat 

berhubungan dengan proses belajar mengajar dan sangat penting peranannya. 
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Penggunaan media dan alat peraga yang tepat akan melipatgandakan hasil belajar 

dan membuat belajar mengajar menjadi menarik dan menyenangkan.   

Keberhasilan proses belajar mengajar pada umumnya dan pada khususnya 

pembelajaran matematika diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Keberhasilan tersebut dapat diamati dari beberapa sisi  

yaitu dari sisi tingkat pemahaman dan tingkat penguasaan dan juga sisi 

banyaknya soal yang mampu dikerjakan dengan betul, semakin tinggi 

pemahaman dan penguasaan siswa dalam suatu pembelajaran  dan semakin  

banyak soal yang mampu dikerjakan dengan benar diharapkan makin tinggi 

keberhasilan pembelajaran tersebut. 

Penilaian terhadap pengajaran dilakukan oleh guru sebagai bagian integral 

dari pengajaran itu sendiri. Artinya penilaian harus tidak terpisahkan dalam 

penyusunan dan pelaksanaan pengajaran. Penilaian proses bertujuan menilai 

efektivitas dan efisiensi kegiatan pengajaran sebagai bahan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan program dan pelaksanaannya. 

Obyek dan sasaran penilaian proses adalah komponen-komponen sistem 

pengajaran itu sendiri, baik yang berkenaan dengan masukan proses maupun 

dengan keluaran dengan semua dimensinya (Rohani, 2004: 168-169). 

Menurut Slameto (2003: 183) ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

untuk menghindari akibat-akibat kegagalan, siswa biasanya memakai sejumlah 

strategi antara lain : 
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a. Menghindari penilaian diri sendiri, sehingga tidak akan mengetahui 
kegagalannya. 

b. Membandingkan diri dengan orang lain yang kemampuannya lebih 
rendah. 

c. Hanya memilih tugas-tugas yang sangat mudah atau sangat sukar. 
d. Menghindari partisipasi yang dapat menyebabkan kegagalan. 
e. Atau menolak tanggung jawab untuk kegagalan yang terjadi 

(rasionalisasi). 
 

Pendidik diharapkan dapat membimbing siswa-siswanya yang sering 

mengalami kegagalan kearah keberhasilan dengan jalan mengajar mereka untuk 

mencita-citakan tujuan-tujuan yang sesuai dengan prestasi masa lalu. Di samping 

itu perlu pula diperhatikan bahwa situasi sosial yang terlalu menekan juga 

cenderung merendahkan taraf aspirasi individu. 

Menyadari adanya berbagai kelemahan pelaksanaan penilaian yang 

dilakukan sesaat dan parsial tersebut, dikembangkan sistem penilaian yang lebih 

komperhensif 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 di luar sekolah yang menunjang kegiatan belajar. Semua indikator 

proses dari hasil belajar siswa itu ternyata terdapat dalam catatan atau dokumen. 

Sekarang perlu dipikirkan suatu penilaian yang dapat melihat kemajuan 

belajar siswa secara terus-menerus, diperlukan suatu proses penilaian yang 

memperhatikan setiap hasil pekerjaan siswa. Hasil pekerjaan siswa tersebut 

dikumpulkan pada portofolio di kelas dan dimanfaatkan untuk melihat kemajuan 
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belajarnya. Guru mengarahkan siswa untuk cermat dalam menyelesaikan tugas-

tugas matematika agar siswa mau memperhatikan kesalahan-kesalahannya 

sekaligus memperbaiki kesalahan tersebut. Semua yang telah dipikirkan atau 

dapahami siswa dapat merupakan umpan balik bagi siswa maupun guru, dengan 

demikian tugas-tugas matematika merupakan bahan yang sangat berharga dalam 

proses pembelajaran matematika. Adapun proses penilaian yang dimaksud adalah 

penilaian yang menggunakan portofolio matematika siswa. 

Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan satu bentuk perubahan 

pola pikir tersebut, yaitu suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk 

membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman 

belajar praktik-empirik. Model pembelajaran ini dapat menjadi program 

pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggungjawab, dan partisipasi peserta 

didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan umum (publik memberanikan 

diri untuk berperan serta dalam kegiatan antar siswa, antar sekolah, dan antar 

anggota masyarakat. 

Untuk itu diperlukan model pembelajaran yang kreatif yaitu model 

pembelajaran dengan permainan matematika. Salah satu media yang digunakan 

adalah ” Kerangka persegi panjang dan persegi ”, yaitu suatu media pembelajaran 

berupa bangun datar. Media ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

konsep pada siswa sekolah menengah pertama. 

Dalam proses belajar mengajar guru matematika seharusnya mengerti 

bagaimana memberikan stimulus sehingga siswa menyukai belajar matematika 
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dan lebih memahami materi yang diberikan oleh guru, serta mampu 

mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya kelompok siswa yang 

menunjukkan gejala  kegagalan dengan berusaha mengetahui dan mengatasi 

faktor yang menghambat proses belajar siswa. 

Minat merupakan salah satu pengaruh besar terhadap aktivitas belajar. 

Proses belajar akan berjalan lancar bila disertai dengan minat. Minat merupakan 

alat motivasi  yang utama yang dapat mambangkitkan kegiatan belajar siswa 

dalam rentangan waktu tertentu. Oleh karena itu guru perlu membangkitkan minat 

siswa agar pelajaran yang diberikan mudah diterima dan dipahami. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul yang dipilih dalam skripsi 

ini adalah ” PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS PORTOFOLIO  

MELALUI PENDAYAGUNAAN ALAT PERAGA UNTUK 

MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA (PTK Pembelajaran Matematika 

kelas VIIB SMP Negeri 3 Sawit Boyolali)”. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dapat diidentifikasikan 

masalah-masalah yang timbul anatara lain : 

1 Masih banyak siswa mengatakan pelajaran matematika adalah pelajaran yang 

sulit dipahami dan merasa takut pada pelajaran matematika. 

2 Masih banyak siswa yang menganggap pelajaran matematika adalah pelajaran 

yang membosankan. 
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3 Masih kurangnya keaktifan siswa dalam pemahaman, ketelitian, dan latihan-

latihan secara kontinyu. 

4 Masih kurangnya pemilihan metode sarana pembelajaran yang tepat dan 

penggunaan alat peraga sebagai alat bantu pembelajaran matematika. 

5 Permasalahan yang menghadang proses pembelajaran matematika, seperti 

minat belajar siswa yang belum memenuhi harapan.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah, dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka perlu pembatasan masalah. Dalam penelitian ini dibatasi hal-hal 

sebagai berikut : 

1. Rancangan pembelajaran matematika yang akan diterapkan dengan alat 

peraga bangun datar dalam penyampaian materi. 

2. Proses pembelajaran matematika melalui pembelajaran secara individual. 

3. Minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi pada perasaan 

senang, perhatian, konsentrasi, kesadaran, dan kemauan dalam mempelajari 

materi sub pokok bahasan Persegi Panjang dan Persegi. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan di depan, masalah yang akan penulis pecahkan adalah : 
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1. Bagaimana proses pembelajaran matematika dengan menggunakan 

pembelajaran berbasis portofolio melalui pendayagunaan alat peraga. 

2. Apakah pembelajaran matematika berbasis portofolio melalui pendayagunaan 

alat peraga dapat menigkatkan minat belajar siswa? 

 

E.  Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah : 

1.   Untuk mengetahui interaksi antara siswa yang menggunakan pembelajaran      

matematika dengan model penilaian portofolio dan penggunaan alat peraga 

bangun datar pada pokok bahasan Persegi Panjang dan Persegi. 

2. Untuk meningkatkan minat belajar siswa yang dibatasi oleh perasaan senang, 

perhatian, kemauan, konsentrasi, dan kesadaran siswa dalam pembelajaran 

Matematika pada sub pokok bahasan Persegi Panjang dan Persegi. 

 

F.  Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini, manfaat yang diharapkan adalah : 

1. Manfaat Teoritis. 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, utamanya pada pelajaran 

matematika dengan penilaian berbasis portofolio melalui pendayagunan alat 

peraga. 



 

 

9

Secara khusus, penelitian ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran dari pembelajaran yang hanya 

mementingkan hasil ke pembelajaran yang mementingkan proses. 

2. Manfaat Praktis 

Mengingat pentingnya penilaian berbasis portofolio dalam 

matematika dan perannya yang cukup besar bagi siswa dalam hal kecakapan 

untuk menemukan sendiri pengetahuan dalam bidang matematika, oleh 

karenanya wajar jika guru mempunyai keyakinan untuk menerapkannya pada 

pengajaran matematika.  

Hasil-hasil penelitian juga bermanfaat dari segi praktis, penelitian ini 

memberikan sumbangan bagi penulis, guru matematika dan siswa. Bagi 

penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam menerapkan 

pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran berbasis 

portofolio melalui pendayagunaan alat peraga. Bagi guru matematika, 

penilaian berbasis portofolio melalui pendayagunaan alat peraga dapat 

digunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi guru matematika kelas VII 

untuk meningkatkan minat belajar siswa dan untuk menyelenggarakan 

pengajaran yang inovatif dan kreatif. Bagi siswa, proses pembelajaran ini 

dapat meningkatkan nilai belajar siswa dalam bidang matematika dan 

diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung belajar dengan aktif 

melalui pembelajaran berbasis portofolio. 

 




