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PENILAMN DENGAN PORTOFOLIO DALAM PEMBELAJARAN 
MATEMATIKA DI SEKOLAH DASAR 

OLEH : YETTI ARIANI 

Abstrak pernilaian dengan portofolio rnerupakaa salah satu cara untuk mengdahui pencapaian 
tujuan belajar siswa, dm juga untuk rnelihat kemajuan, kelemahan sehingga dapat menjadi 
pedoman dalam melakukan diagnosis minat. Tujuannya agar dapat direncanakan pengembangan 
minat siswa, pencapaim dan perhatian siswa dalam belajar. Penilaiannya berbentuk sumatif dan 
formatif. Orang tua dapat mernberikan komentarkomentar dalam rangka menegaklcan komunikasi 
yang efektif antara orang tua disekolah. Sehingga meudorong anak untuk berprestasi dalam 
kegiatan-kegiatan disekolah. 

I. PENDARULUAN 

A. Latar Belakang 

Orang tua sebagai salah satu komponen dari sistem pelaksanaan 

pendidikan, diharapkan dapat mendukung komponen lain yang 

melaksanakan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan yang ada disekolah hams 

didukung oleh orang tua, tanpa dukungan orang tua tentu kegiatan sekolah 

akan terganggu, sehingga kurang mendukung pencapaian tujuan 

pendidikan Khususnya disekolah dasar bimbingan dan dukungan orang 

tua sangatlah memegang peranan, karena mereka belum bisa belajar 

rnandiri secara penuh. 

Orang tua merupakan salah satu unsur yang berkaitan langsung 

dalam menentukan keberhasilan pendidikan anaknya. Oleh sebab itu, 

orang tua hendaknya mengetahui, mendukung, dan menyokong akan 

pelaksanaan pendidikan baik yang bersifat formal maupun informal untuk 

anak-anak mereka. Sekolah adalah salah satu wadah pendidikan formal, 

khususnya sekolah dasar (SD), merupakan tempat pendidikan formal anak- 

anak yang sangat membutuhkan perhatian dan sokongan serta dukungan 

yang serius dari orang tua rnereka, sokongan dan dukungan orang tua 

tersebut akan sangat berperan, karena siswa SD belum dapat belajar 

rnandiri secara sempurna. Dengan dernikian dukungan orang tua terhadap 

kegiatan sekolah hendaknya di bina dan dijalani secara efektif dan kontinu. 



Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan disekolah, gum 

dibebani oleh tugas-tugas yang berat seperti, membuat perencanaan 

pembelajaran, melaksanakan proses belajar mengajar, mengelola proses 

pembelajaran dan mengadakan penelitian. Untuk semua ini guru 

hendaknya dapat bekerja sama dengan orang tua siswa dengan cara saling 

bertukar infonnasi, emgnetahui dan membicarakan perkembangan yang di 

capai siswanya Hal ini sesuai dengan mc Loughlin dan Lewis (1996) 

bahwa orang tua dapat berpartisipasi dalam pendidikan anaknya dalam 

program-program antara lain : 

1) Mengidentifikasi layanamlayanan yang cocok untuk anaknya 

2) Penilaian yang mernbuat infomasi tentang siswa menjadi bemilai 

3) Menentukan program-program yang akan diadakan disekolah 

4) Pengajaran yang memungkinkan orang tua terlibat dalam membantu 

siswa belajar 

5) Penilaian dapat mengadakan bukti-bukti dalam pertumbuhan dan 

perkembangan siswa pada situasi di luar sekolah 

Di lapangan kelihatan bahwa, masih terdapat orang tua yang 

enggan dan menolak untuk di libatkan dalam masalah pembinaan anaknya 

di sekolah. Hal ini sesuai dengan pendapat McLoughlin (1996), bahwa 

keinginan dan semangat orang tua untuk terlibat lebih jauh di sekolah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah 

malu karena mereka sering bemasalah, sehingga orang tua keberatan 

memenuhi undangan, kurang paham tentang maksud dari pertemuan, 

membuang-buang waktu karena kurang diikut sertakan membahas masalah 

sekolah, namun dari minoritas orang tua yang hadir yang ikut 

berpartisipasi dalam pertemuan hanya beberapa orang saja. 

Dukungan orang tua terhadap kegiatan sekolah perlu dijalin dan 

dibina secara baik dan efektif. Sekolah sebagai lembaga yang melakukan 

tugas proses belajar mengajar terhadap siswa perlu mengadakan kerja 

sama dengan orang tua anak didiknya untuk dapat saling bertukar 

informasi dan membicarakan perkembangan yang dicapai anaknya. 



Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua golongan yaitu, 

(1) faktor intern (faktor yang berasal dari dalam diri siswa), (2) faktor 

ekstern (faktor yang berasal dari luar diri siswa) yang meliputi lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Tujuan khusus pembelajaran dirancang oleh para pendidik yang 

dalam ha1 ini adalah guru sebagai pelaksanaan pembelajaran setiap mata 

pelajaran atau guru kelas (di sekolah dasar). Untuk mernbantu siswa 

belajar dengan sukses, para pendidik perlu mengetahui sejauh mana 

tujuan-tujuan pembelajaran dapat di capai, sejauh mana siswa telah 

menguasai materi pelajaran, bagairnana para guru mengetahui supaya 

sampai kepada hasil yang memuaskan. Sebenarnya, keberhasilan siswa- 

siswa dapat diukur dengan cara mengadakan evaluation assessment atau 

penilaian. Menutut kellough (1994:422) ada tiga tahap .proses 

mengevaluasi pencapaian siswa yaitu, (1) penilaian diagnostic, (2) 

penilaian formatif, dan (3) penilaian sfimatif. Penilaian diagnostic adalah 

penilaian tentang pengetahuan atau keterampilan siswa sebelum 

pembelajaran yang baru. Penilaian formatif adalah penilaian belajar 

selama pembelajaran, dan penilaian surnatif yaitu, penilaian pembelajaran 

yang biasa diadakan pada akhir semester, atau akhir cawu, atau akhir tahun 

ajaran. 

Penilaian suarntif yang diadakan setelah selesai pembelajaran 

adalah sehubungan dengan pemberian angka terhadap pencapaian belajar 

siswa. Penilaian pencapaian belajar siswa hendaknya meliputi tiga aspek 

yaitu, (a) aspek yang dikatakan, (b) aspek yang dilakukan dan (c) aspek 

yang dituliskan siswa. Untuk menilai apa yang dikatakan siswa adalah 

dengan mendengar pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban dan interaksi 

mereka dengan orang lain. Untuk menilai apa yang dilakukan siswa adalah 

dengan mengamati kecendrungan-kecendrungan, keterlibatan siswa dalam 

kegiatan, dan respon-respon yang bersifat menantang. Cara-cara itu antara 

lain dengan menggunakan kertas kerja, pekerjaan rumah, journal, tes 

tulisan, portofolio, dan lain-lain (kellough, 1994:425). 



Dengan demikian, penilaian dengan portofolio merupakan salah 

satu ha1 yang penting dalam penilaian akhir siswa. Disarnping itu penilaian 

dengan portofolio dapat pula untuk mengetahui pencapaian siswa. 

Sebenarnya banyak yang dapat diketahui dengan portofolio antara lain 

adalah untuk melihat kemajuan, dan kelemahan siswa sehingga dapat 

menjadi pedoman dalam melakukan diagnosis minat siswa, serta dapat 

direncanakan pengembangan minat siswa, pencapaian dan perhatian siswa 

dalam beiajar. Dalam ha1 ini penulis dapat mengemukakan bahwa, 

penilaian dengan portofolio tidak hanya tennasuk penilaian sumatif, tetapi 

juga termasuk penilaian formatif. 

Secara umum penilaian dengan portofolio belum dilaksanakan 

dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Tidak hanya itu, tetapi 

banyak guru sekolah dasar yang belum mengetahui tentang penilaian 

dengan portofolio. Berdasarkan kenyataan tersebut, dalam penilaian 

maupun penilaian akhir siswa, guru sekolah dasar belum berdasarkan 

kepada informasi yang lengkap dan akurat. 

Jika dipandang dari segi lain, saat ini sedang terjadi perubahan 

hakekat misi dan visi dari kurikulum 2004 (kurikulum berbasis 

kompetensi) menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dengan 

sendirinya secara otomatis sistem pembelajaran setiap bidang studi 

termasuk matematika akan ikut berubah. Penilaian dengan portofolio 

merupakan salah satu penilaian yang cocok dalam melaksanakan yang 

cocok dalam melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi. Selain itu 

penilaian portofolio dapat mengembangkan pengetahuan siswa, dapat 

melihat pencapaian siswa secara menyeluruh, dapat melihat kemajuan dan 

kelemahan siswa, sehingga dapat dijadikan pedoman diagnosis, minat dan 

dapat direncanakan pembangunan minat siswa, pencapaian dan perhatian 

siswa dalam rangka menegakkan komunitas yang efektif antara guru dan 

orang tua. 

Berdasarkan informasi-informasi dan uraian-uraian pada 

kesempatan ini peneliti akan mengadakan penelitian yang bersifat survey 



tentang persepsi orang tua terhadap penilaian dengan portofolio di SD. 

Persepsi orang tua yang minta adalah dengan mempertimbangkan latar 

belakang pendidikan orang tua siswa 

Adapun tujuan dari penelitian ini dilaksanakan adalah untuk 

melihat persepsi orang tua siswa terhadap pelaksanaan penilaian dengan 

portofolio dalam pembelajaran matematika disekolah Informasi dari 

penelitian ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain : 

a) Dosen PGSD yang membina mata kuliah pendidikan matematika SD 

b) Gur SD dalam mengadakan penilaian proses, formatif, ataupun sumatif 

c) Untuk mengetahui sejauh mana persepsi orang tua terhadap 

pelaksanaan penilaian dengan portofolio 

d) Untuk menentukan teknik-teknik sosialisasi penilaian dengan 

portofolio kepada orang tua atau masyarakat yang berlatar belakang 

pendidikan beragama. 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi orang tua siswa 

terhadap pelaksanaan penilaian dengan portofolio dalam pembelajaran 

matematika di sekolah. Portofolio adalah merupakan salah satu cara 

penilaian yang pelaksanaannya akan membuat orang tua lebih 

berpartisipasi dalam kegiatan penilaian anak-anak mereka di sekolah. 

Persepsi orang tua terhadap pelaksanaan penilaian dengan portofolio 

tersebut akan berbeda-beda. Hal ini didukung oleh Dumatratu (2000) 

bahwa dia percaya tingkat pendidikan orang tua perlu di pertimbangkan 

dalam menetapkan tujuan, dan partisipasi mereka disekolah tempat 

anaknya bersekolah. Lebih lanjut rogers (1995) mengemukakan bahwa 

orang-orang yang berpendidikan lebih rendah. Dengan demikian, persepsi 

orang tua tersebut akan berbeda-beda, dirnana pembedaan tersebut terletak 

pada lamanya pendidikan orang tua. Dengan demikian pada bagian ini 

dibahas tentang hakekat penilaian dengan portofolio, peranan orang tua 

dalam membantu anaknya belajar matematika di rumah. Beberapa istilah 

penting didefenisikan sebagai berikut. 



Adapun penilaian atau assessement adalah evaluasi yang terjadi 

dalam pembelajaran yang ada hubungannya dengzin melihat efektifitas 

atau pencapaian yang di peroleh dari suatu pembelajaran. Untuk melihat 

apa yang diketahui siswa dengan berbagai cara secara terus menerus, 

kemudian kesimpulan-kesirnpulan dari semua upaya hasil kerja siswa, dan 

dibuat keputusan-keputusan terutama untuk memperbaiki dan 

mengembangkan keterampilan siswa. Penilaian dengan portofolio dapat 

menampung segala usaha siswa yang membuat bukti-bukti yang autentik. 

Isi portofolio merupakan penyelesaian-penyelesaian masalah yang terbuka 

dan hasil-hasil pengamatan guru, hasil-hasil kerja yang baik yang terpilih 

dari siswa 

Persepsi merupakan suatu proses yang sifatnya kompleks dan 

menyebabkan orang dapat menerima infonnasi secara berarti setelah 

memperoleh pengamatan, kualitas mental yang terdiri dari perhatian, 

kemampuan dan sikap, serta pengemalan masa lalu, dan berinteraksi 

dengan lingkungan. Orang tua atau wali siswa adalah orang yang 

berpengaruh besar dalam memberikan makna yang secara sadar, 

memperbaiki kesan, menilai objek-objek yang terdapat di sekolah dimana 

anak mereka bersekolah 

Pada kesempatan ini, ha1 yang ingin penulis kemukakan adalah 

tentang persepsi orang tua terhadap penilaian dengan portofolio di sekolah 

dasar. Jika portofolio dibawa pulang oleh siswa setiap minggu dan orang 

tua ditugasi untuk menunjukkan perbaikan terhadap hasil ke j a  anak-anak 

mereka, maka orang tua dapat memberikan komentar-komentar dalam 

rangka menegakkan komunikasi yang efektif antara orang tua dan guru 

sebanyak mungkin dalam pendidikan anak disekolab dan dapat mendorong 

anak dalam berprestasi dalam kegiatan-kegiatan di sekolah (Kellough, 

1994:30). Lebih penting lagi, karena akan adanya pelaksanaan otonomi 

daerah, menurut hemat penulis keterlibatan orang tua atau wali siswa 

dalam pengembangan pelaksanaan pendidikan semakin banyak di 



sekolah. Dengan demikian mereka perlu dilibatkan dalam proses 

pembelajaran yang termasuk penilaian itu. 

B. Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan latar belakang di atas, yang menjadi masalah 

dalam makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi orang tua terhadap pelaksanaan penilaian dengan 

portofolio dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar? 

2. Bagaimana cam pendidik mengetahui hasil belajar siswa yang 

memuaskan 

3. Bagaimanakah penilaian dengan portofolio dirasakan oleh orang tua 

terhadap anaknya dalam belajar matematika? 

C. Tujuan 

I .  Mendeskripsikan persepsi orang tua terhadap pelaksanaan penilaian 

dengan portofolio dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar 

2. Mendeskripsikan cara pendidik mengetahui hasil belajar siswa yang 

memuaskan 

3. Mendeskripsikan penilaian dengan portofolio dirasakan oleh orang tua 

terhadap anaknya dalam belajar matematika. 

11. PENILAIAN PORTOFOLIO 

A. Hakikat penilaian 

1. Pengertian Penilaian 

Agar dapat lebih dipahami, terlebih dahulu dikemukakan 

beberapa defenisi dari penilaian. Penilaian adalah proses memperoleh 

informasi yang digunakan untuk membentuk kesimpulan-kesimpulan 

yang kemudian digunakan untuk membuat keputusan-keputusan 

(Tenbrink, 1973:ll). Penilaian adalah proses yang sistematis dari 

pengumpulan informasi yang relevan sampai membuat keputusan- 

keputusan yang sah (Mcloughlin, 1996;3). 



Dari kedua defenisi yang dikemukakan diatas, dapat 

dikemukakan bahwa penilaian adalah proses kerja yang sistem untuk 

memperoleh informasi, dari informasi yang terkumpul dengan cara- 

cara tertentu dibuat kesimpulan-kesimpulan, berdasarkan kesimpulan- 

kesimpulan itu dibuat keputusan-keputusan yang mungkin dilaporkan 

kepada lembaga yang memerlukan 

Tujuan Mengadakan Penilaian 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa tugas para 

pendidik secara umum adalah untuk mernbantu siswa mencapai tujuan 

pendidikannya secara optimal. Untuk menyokong tujuan itu hams 

diadakan penilaian. Menurut kellough (1994,419-420) tujuan penilaian 

tersebut secara khusus adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menilai dan meningkatkan belajar siswa 

b. Untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan kelemahan- 

kelemahan siswa 

Penilaian ini perlu untuk dua alasan, (1) untuk structure 

(menyusun) dan restructure (menyusun kembali) kegiatan 

kegiatan-kegiatan yang cocok untuk keterampilan dan 

pengembangan intelektual siswa (2) untuk menyusun kembali 

kurikulum sekolah. 

c. Untuk menilai efektifitas suatu strategi pembelajaran tertentu. Para 

pendidik yang kompeten biasanya mengadakan penilaian secara 

terus menerus, mungkin secara individual, mungkin juga bersama- 

sama para pendidik. 

d. Untuk menilai dan meningkatkan efektifitas program-program 

kurikulum. Komponen-komponen kurikulum biasanya dinilai oleh 

para pendidik (guru dan educator). Ini dilaksanakan ketika siswa 

sedang belajar (formatif evaluation). 

e. Untuk menilai dan meningkatkan efektivitas mengajar. Guru yang 

spesialisasi dalam pendidikan akan memperhatikan dan melayani 



siswanya sebagai klien seunik mungkin. Untuk meningkatkan 

belajar mereka, guru dinilai dengan dasar (1) komitmen untuk 

bekerja dengan siswa-siswa, (2) kemampuan mereka untuk 

mengatasi masalah siswa pada usia tertentu, dan (3) kemampuan 

mereka untuk penguasaan tekni-teknik mengajar yang cocok. 

f. Untuk mengkomunikasikan dan untuk melibatkan orang tua 

maupun wali murid dalam belajar siswa Para pendidik )guru dan 

edukator), orang tua murid, masyarakat (yang tertarik), pengelola 

pendidikan hendaknya berbagai tanggung jawab untuk efektifitas 

belajar bagi anak-anak mereka. Namun para guru memainkan 

peran yang penting dalam proses ini. 

Dari tujuan penilaian yang telah dikemukakan di atas, umum 

dapat dikernukakan bahwa, penilaian bertujuan untuk membantu siswa 

belajar. 

B. Hakikat Penilaian Dengan Portofolio 

Sebuah portofolio adalah tersusun dari berbagai tipe dan bahan- 

bahan masukan yang dipilih oleh siswa dan guru, yang didesain untuk 

menunjukkan kemajuan siswa dan pertumbuhan sikap, pernahaman dan 

proses-proses Pemecahan masalah (Van De Walle, 1994:79). Sebuah 

portfolio adalah sekum pulan ke rja dari individu tertentu. Kebanyakan 

professional memiliki portfolio. Mereka menggunakan untuk 

menunjukkan pada kliennya jenis-jenis kerja yang mereka lakukan (Reise, 

1996:96) 

Secara umum dalam bidang studi siswa memiliki file yang memuat 

sample dari kerjanya. Sample-sampel dapat meliputi tes-tes tradisional 

laporan-laporan, print out computer, foto-fob atau hasil-hasil yang 

mencenninkan tujuan dari bidang studi. Jika siswa secara individu ingin 

mencapai suatu pelajaran, perbedaan-perbedan dapat dengan 

mudahtercermin dalam portfolio, karena dalarn portfolio terdapat item- 



item yang mereka pertimbangkan sebagai yang terbaik dari mereka 

(Reiser, 1996:96) 

Van De Walle (1994:79) mengemukakan bahwa portfolio dalam 

bidang matematika mampu meliputi tugas-tugas, proyek-proyek, laporan- 

laporan, tulisan-tulisan, kertas-kertas kerja dari buku-buku bacaan atau 

sumber-sumber lain, komentar-komentar guru, pengamatan-pengamatan, 

hasil interview penilaian diri sendui penilaian oleh kelompok dan lain- 

lain 

Plom dan Elly (1 99525 1) mengemukakan portfolio siswa adalah 

sekumpulan dokumen yang merupakan performance atau prestasinya. 

Misalnya hasil tes-tes, angka-angka dan penghargaan-penghargaan. Hasil- 

hasil tes siswa misalnya paper, laporan-laporan, surat-surat, kaset-kaset 

dari penyajian secara oral, gambar-gambar, d m  model-model secara fisik 

yang dihasilkan salaam proses belajar di luar di dalam sekolah. Siswa 

bebas untuk memilih dokumen-dokumen yang akan dimasukkan ke dalam 

portfolio. Cara dan penekanan pada portfolio adalah penilaian proses 

sehubungan dengan kegiatan ataupun interaksi siswa dengan guru. 

Selanjutnya Gage dan Berliner (199263 1) mengemukakan bahwa, 

prestasi belajar seni, menulis, matematika, proyek-proyek Ilmu 

Pengetahuan Alam (PA). Dan lain-lain dapat disimpan dalam portfolio 

adalah tempat penyimpanan pencapaian-pencapaian siswa dari waktu ke 

waktu sepanjang waktu tertentu. Portfolio dapat digunakan guru dalam 

konferensi (pertemuan) dengan orang tua siswa sehubungan dengan 

pemberian nilai siswa Dari uraian portfolio tersebut dapat dikemukakan 

bahwa, penilaian dengan portfolio akan memberikan informasi yang lebih 

tentang hasil belajar siswa secara menyeluruh dalam belajar matematika. 

C. Alasan Keterlibatan Omng Tna Atan Wali Mnrid Dalam Peudidikan 

Anaknya 

Ada beberapa alasan keterlibatan orang tua atau wali siswa dalam 

pembelajaran di sekolah, menurut Beare dan Slaughter (1 993: 130) 



mengemukakan bahwa, orang tua dan gum berpengaruh terhadap harapan 

hari-hari secara tidak sengaja Tetapi ada beberapa ha1 yang sederhana, 

dengan sengaja orang tua dan guru dapat membangun cara yang seimbang 

dalam rangka membangun generasi yang bermutu personal, nasional dan 

internasional. Untuk itu diperlukan beberapa pengembangan dan 

diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Persepsi kita tentang alam semesta dengan mengubah kiasan para ahli 

f ~ i k a  dan matematika menjadi aksi-aksi belajar, mengembangkan, 

menjadikan terhadap hal-ha1 yang dikemukakan 

2. Ajarkan keselumhan untuk keseimbangan 

3. Ajarkan identifikasi, koneksi dan integrasi 

4. Memberikan perhatian-perhatian khusus terhadap visi masa depan 

dalam bakat dan minat mereka 

Semua hal-ha1 tersebut tergantung pada para guru yang bermutu, 

sekolah yang bermutu, dan orang tua yang bijaksana. Hal ini merupakan 

persyaratan terjadinya sebuah pengajaran yang baik 

D. Persepsi Orang Tna Terhadap Penilaian Dengan Portfoli~ 

Persepsi adalah pandangan atau tanggapan tentang sesuatu. 

Robbins (1994:425) mendefinisikan persepsi sebagai suatu prose yang 

menyebabkan seseorang dapat mengopenrsikan dan menginterprestasikan 

infonnasi yang di peroleh dari lingkungan Persepsi menghubungkan 

seseorang dengan alam sekitamya untuk melihat, mendengar, merasa, 

mencium, dan mengetahui. Dalam ha1 ini persepsi merupakan proses yang 

menimbulkan pengalaman dari alam sekitar dengan melalui alat indra 

Proses pengolahan informasi dalztm komunikasi interpersonal 

meliputi sensasi, persepsi, memori dan berfikir (Rachrnad, 1994:49). 

Sensasi adalah penerimaan stimulus melalui panca indra, sedangkan 

persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi atau melalui 

stimulus. Memori atau ingatan adalah suatu system aktif yang menerima. 

Mengatur dan mengluarkan kembali informasi yang telah diterima 



seseorang (Entwisle, 1 98 1 :38). Secara garis besar Robbins (1 994:425) 

menyebutkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh 3 ha1 yaitu : (1) 

karakteristik objek yang dipersepsi, (2) karakteristik individu yang 

mempersepsi, dan (3) karakteristik lingkungan dimana persepsi itu dibuat 

Persepsi terhadap orang tua merupakan suatu proses kembinasi 

yang digunakan untuk mempersepsi suatu objek dan membentuk konsep 

yang dapat digunakan untuk memperkirakan tiga langkah berikut yang 

didasari oleh pengalaman sebelumnya menumt Turner (1997:120) 

mengemukakan persepsi ditentukan oleh faktor personal dan faktor 

situasional atau faktor dari dalam diri orang tua tersebut dan factor dimana 

persepsi itu dibentuk. Persepsi terhadap seseorang tidak sama dengan 

persepsi terhadap benda (kursi) keduanya merupakan suatu proses timbal 

balik. Selanjutnya Turner (1 977: 12 1 ) menyatakan bahwa, kedua proses ini 

dipengaruhi oleh kualitas mental yang terdiri dari perhatian, kemarnpuan 

dan sikap, selain itu juga di pengaruhi oleh pengalaman masa lalu. 

Persepsi merupakan suatu proses yang sifatnya kompleks dan 

menyebabkan orang dapat menerima informasi secam berarti. Persepsi 

belajar adalah bertambahnya kemarnpuan seseorang yang disebabkan 

karena ia dapat menyimpan informasi yang dianggap perlu yang berasal 

dari lingkungan (morgan, 1987: 127) 

III. PENUTUP 

A. Simpnlan 

Dari uraian diatas dapat disimpukan bahwa, untuk dapat 

mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan siswa, guru perlu 

bekerjasama dengan orang tua siswa. Untuk kepentingan itu, orang tua 

siswa tersebut perlu untuk mengetahui perkembangan, pertumbuhan, 

kelebihan, kelemahan serta minat dan motivasi anaknya dalam belajar di 

sekolah. Disamping itu berdasarkan informasi yang terdapat dalarn 

portfolio, guru akan mendapatkan angka-angka yang beralasan. 



Setiap angka-angka yang diperoleh siswa mereka dalam rapor. 

Guru mempunyai bahan-bahan yang akurat dalam mengimformasikan 

ha1 belajar siswa kepada orang tuanya sewaktu diadakan pertemuan 

antara guru dan orang tua. Demikian penilaian dengan portfolio 

menpunyai kepuasan sendiri bagi orang tua terhadap pemberian angka 

rapor anak mereka. Infomasi yang lengkap tentang itu semua dapat 

diperoleh dari penilaian dengan portfolio\ 

B. Saran 

Disarankan kepada pihak-pihak yang terkait antara lain : 

1. Departemen Pendidikan Nasional agar mensosialisasikan penilaian 

dengan portfolio kepada gum dan masyarakat 

2. Kepada Kepala Sekolah agar berinisiatiof untuk menginformasikan 

kepada orang tua siswa bahwa penilaian dengan portfolio perlu 

diadakan 

3. Guru-Guru SD agar proaktif menambah pemahaman mereka dalarn 

pelaksanaan dengan portfolio untuk setiap bidang studi 

4. Kepada para dosen PGSD agar membahas penilaian dengan portfolio 

untuk pembelajaran setiap mata kuliah. 
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