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ABSTRAK

FITRIAH. NIM 59450984. UPAYA MENINGKATKAN MOTIVASI
BELAJAR MATEMATIKA MELALUI PENERAPAN ASSESMEN
PORTOFOLIO. Skripsi. Cirebon: Fakultas Tarbiyah, Tadris Matematika, Institut
Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Juli 2013.

Penilaian yang hanya menggunakan tes tertulis memiliki beberapa
kekurangan yaitu setiap soal yang digunakan dalam suatu tes umumnya
mempunyai jawaban tunggal, tes hanya berfokus pada skor akhir dan tidak
berfokus pada bagaimana siswa memperoleh jawaban, tes kurang mampu
mengungkapkan bagaimana siswa berpikir, tes  tidak mampu mengukur semua
aspek siswa, penilaian ini dirasa kurang adil bagi siswa sehingga siswa kurang
termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menerapkan
asesmen/ penilaian portofolio di SMP Negeri 17 Cirebon. Melalui penerapan
asesmen portofolio ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar
matematika.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan
diterapkannya asesmen / penilaian portofolio dapat meningkatkan motivasi belajar
matematika siswa kelas VII F SMP Negeri Cirebon.

Assesmen portofolio merupakan penilaian secara berkesinambungan
dengan menggunakan metode pengumpulan informasi atau data secara sistematik
atas hasil pekerjaan peserta didik  dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya
penugasan portofolio, siswa termotivasi untuk mampu menyelesaikan tugas yang
diberikan sebaik mungkin. Untuk proses penilaian tidak hanya dijaring
menggunakan tes saja, tetapi setiap siswa diwajibkan  untuk menampilkan hasil
pekerjaan terbaik mereka sebagai bahan penilaian oleh guru.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan mengambil
subjek kelas VII F SMP Negeri 17 Cirebon tahun ajaran 2012/ 2013 dengan
jumlah 36 siswa. Penelitian ini terdiri dari tiga siklus setiap siklus terdiri dari 4
petemuan, masing – masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
observasi dan refleksi. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah
tugas-tugas portofolio, angket motivasi belajar dan lembar observasi aktivitas
siswa.

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan yaitu motivasi belajar
siswa mengalami peningkatan pada setiap siklusnya. Pada siklus  I sebesar 0%
motivasi belajar siswa berkategori sangat baik, sebesar  44.4% motivasi belajar
siswa berkategori baik, dan sebesar 54.6% motivasi belajar siswa berkategori
cukup. Pada siklus II sebesar 13.9% motivasi belajar siswa berkategori sangat
baik, sebesar 63.9% motivasi belajar siswa berkategori baik dan sebesar 22.2%
motivasi belajar siswa berkategori cukup. Pada siklus III sebesar 13.9% motivasi
belajar siswa berkategori sangat baik, sebesar 86.1% motivasi belajar siswa
berkategori baik dan sebesar 0% motivasi belajar siswa berkategori cukup. Dari
hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui penerapan asesmen
portofolio dapat meningkatkan motivasi belajar matematika kelas VII SMP Negeri
17 Cirebon.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu proses dalam rangka mempengaruhi

siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan

dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya dan

memungkinkannya untuk berfungsi secara  kuat dalam kehidupan

masyarakat. Dalam proses pendidikan terdapat suatu pembealajaran dimana

dalam setiap jenjangnya peserta didik harus  mengikuti mata pelajaran

tertentu, termasuk mata pelajaran matematika.

Matematika adalah dasar ilmu pengetahuan dan teknologi,

matematika juga sebagai dasar dari nilai-nilai yang ada. Untuk itu

penguasaan matematika sangat penting bagi perkembangan ilmu-ilmu yang

ada dan pengembangan sumber daya manusia. Mengingat begitu besar

peranan matematika dalam perkembangan ilmu dan teknologi, pengajaran di

Indonesia telah menempatkan matematika sebagai ilmu yang wajib

diberikan disekolah-sekolah. Akan tetapi banyak permasalahan yang muncul

antara lain banyak siswa yang kurang senang dan takut terhadap pelajaran

matematika dan sejauh  mungkin menghindari pelajaran matematika serta

kurang motivasi untuk belajar matematika.

Sesuai dengan peran guru sebagai motivator, maka guru harus dapat

menciptakan kondisi kelas dan menumbuhkan minat siswa dalam
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melakukan kegiatan belajar terutama pada pelajaran Matematika. Menurut

Usman (2002: 21) seorang guru dituntut mampu mengelola proses belajar

mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa sehinggga ia mau

belajar.

Kemauan dan ketidakmauan siswa untuk belajar, ini dikarenakan

kurangnya motivasi pada diri siswa tersebut. Kurangnya motivasi tersebut

salah satunya disebabkan oleh cara penilaian yang dilakukan oleh guru yaitu

penilaian yang hanya berupa tes  tertulis. Dengan demikian diperlukan

adanya assessment alternatif yang tidak hanya berupa tes tertulis (paper and

pencil test). Hal ini karena tes tulis yang digunakan sebagai alat penilaian

mempunyai beberapa kekurangan, diantaranya: Setiap soal yang digunakan

dalam suatu tes umumnya mempunyai jawaban tunggal, tes hanya berfokus

pada skor akhir dan tidak berfokus pada bagaimana siswa memperoleh

jawaban, tes kurang mampu mengungkapkan bagaimana siswa berpikir,

umumnya tes tidak mampu mengukur semua aspek siswa. Oleh karena itu,

sistem penilaian belajar pun mulai berkembang  dari sistem yang bersaifat

tradisional menjadi sistem penilaian yang lebih riil dan lebih lengkap dalam

memberikan informasi, assesmen portofolio dianggap mampu untuk lebih

mengukur secara keseluruhan   hasil belajar siswa karena penilaian ini

menilai kemajuan belajar bukan hanya hasil tetapi juga proses dan dengan

berbagai cara. Dengan kata lain sistem penilaian seperti ini dianggap lebih

adil untuk siswa sebagai pembelajar, karena setiap jerih payah yang siswa

hasilkan akan lebih dihargai.
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Portofolio itu  merupakan kumpulan karya seorang siswa sebagai

hasil pelaksanaan tugas kinerja, yang ditentukan oleh guru atau oleh siswa

bersama guru, sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar, atau

mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum.

Dalam kurikulum,  kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan,

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir

dan bertindak (Sanjaya, 2009: 68). Untuk mengetahui tercapai-tidaknya

kompetensi itu, perlu alat yang dinamakan evaluasi atau penilaian.

Penilaian adalah suatu proses untuk mengetahui apakah proses dan

hasil dari suatu program kegiatan telah sesuai dengan tujuan atau kriteria

yang telah ditetapkan (Suwandi, 2010: 7).   Penilaian sangat penting

dilakukan pada proses pembelajaran untuk mengetahui keberhasilan belajar

siswa. Pembelajaran akan   terjadi apabila individu merasakan adanya

kebutuhan yang mendorong dan ada sesuatu yang perlu dicapai untuk

memenuhi kebutuhannya. Kebanyak siswa kurang terdorong untuk belajar

matematika, bahkan mereka merasa matematika itu pelajaran yang ditakuti.

Hal ini perlu mendapat perhatian yang khusus dan harus segera dicari

solusinya, terutama dari para pengelola dan pelaksana pendidikan akan

keberhasilan belajar dan minat siswa terhadap pelajaran matematika menjadi

lebih baik.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pada proses pembelajaran penilaian

itu harus dapat mengukur keseluruhan hasil belajar siswa. Meskipun di setiap

sekolah guru telah melakukan penilaian dalam proses belajar, akan tetapi
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motivasi siswa kelas VII di SMP Negeri 17 terhadap matematika masih

rendah, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Matematika Melalui

Penerapan Assesmen Portofolio”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan

sebelumnya, maka permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian

ini adalah apakah penerapan assesmen portofolio dapat meningkatkan

motivasi belajar siswa kelas VII  SMP Negeri 17 Cirebon pada mata

pelajaran Matematika.

C. Batasan Masalah

Untuk  menghindari meluasnya permasalahan, mempermudah

memahami masalah dan mempermudah penelitian, maka peneliti membatasi

permasalah sebagai berikut:

1. Assesmen portofolio adalah penilaian dengan sekumpulan evidence

(dokumen, bukti) yang dilakukan guru yang berisi informasi tentang

kemampuan dan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu.

2. Motivasi adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang mengaktifkan atau

memberi dorongan kepada siswa untuk bertingkah laku mencapai

tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi tersebut.

3. Metode pengolahan data yang digunakan dalam upaya peningkatan

motivasi belajar matematika dengan penerapan penilaian portofolio.



vi
vi

6

4. Penelitian ini dilaksanakan di kelas VII SMP N 17 Cirebon Tahun

Ajaran 2012/2013.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka perumusan masalah

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asessmen portofolio dalam pembelajaran

matematika di SMP Negeri 17 Cirebon?

2. Bagaimana peningkatan motivasi belajar matematika siswa melalui

penerapan assesmen portofolio pada bidang studi matematika di SMP

Negeri 17 Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis kemukakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui motivasi siswa dengan diadakannya assesmen

portofolio pada pembelajaran matematika.

2. Untuk mengetahui apakah assesmen portofolio dapat meningkatkan

motivasi belajar matematika siswa kelas VII SMP N 17 Cirebon.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan keilmuan sebagai wujud dari partisipasi peneliti

dalam mengembangkan matematika.

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi guru untuk

mengembangkan penilaian terhadap proses belajar siswa.
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G. Tindakan yang Akan Dilakukan

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tahap

observasi dan tahap pelaksanaan tindakan. Tahap observasi yaitu kegiatan

sebelum pelaksanaan tindakan, dalam tahap ini peneliti mengidentifikasi

masalah-masalah dengan berdiskusi bersama guru wali kelas/ guru bidang

studi. Sedangkan tahap  pelaksanaan yaitu, melakukan tindakan-tindakan

yang diperlukan, seperti RPP, instrumen penilaian portofolio dan

kelengkapan lain yang diperlukan.

H. Hipotesis Tindakan

Hipotesis  penelitian ini adalah melalui penerapan assesmen

portofolio dapat meningkatkan motivasi belajar matematika kelas VII SMP

N 17 Cirebon.
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