
ABSTRAK 

 

NURUL HIDAYAH SAMURA, NIM: 108313251, “Penerapan Metode 

Pembelajaran Berbasis Portofolio Untuk Meningkatkan Hasil Belajar S iswa 

Pada Pelajaran Sains Kelas IV SD Swasta Tunas Harapan Tanjung Anom 

Kecamatan Pancur Batu”.  

  Masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
Sains siswa pada materi sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sumber daya alam dengan 

menggunakan metode pembelajaran berbasis portofolio kelas IV SD Swasta 

Tunas Harapan Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.  

 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam 
penelitian sebanyak 30 orang siswa terdiri dari 12 laki-laki dan 18 perempuan. 

Pelaksanaan PTK dilakukan dengan dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 

yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan observasi.  

Tes yang diberikan berupa soal pilihan ganda dengan 20 butir soal. Soal yang 
diberikan 3 kali yaitu tes awal, siklus I dan siklus II. sedangkan observasi meliputi 

aktivitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dimana nilai standar 

ketuntasan belajarnya adalah 70. Apabila nilai siswa kurang dari 70, maka siswa 

dikatakan belum tuntas.  

 
 Hasil penelitian menunjukkan pada saat dilakukan tes awal dari 30 orang 
siswa diperoleh 3 orang siswa (10%) yang mendapat nilai tuntas dan yang tidak 

tuntas sebanyak 27 orang (90%), selanjutnya pada siklus I naik menjadi 8 orang 

siswa (27%) yang mendapat nilai tuntas dan yang tidak tuntas sebanyak 22 orang 

(73%), pada siklus II dari 30 orang siswa diperoleh 27 orang siswa (90%) siswa 

mendapat nilai tuntas dan yang tidak tuntas hanya 3 orang (10%). Jadi dapat 
dikatakan bahwa ketuntasan belajar siswa dari siklus I ke siklus II meningkat 

sebesar 63%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode 

berbasis portofolio dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran Sains  

pokok bahasan sumber daya alam kelas IV SD Swasta Tunas Harapan Tanjung 

Anom Kecamatan Pancur Batu.Disarankan kepada guru hendaknya menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa lebih bersemangat dalam 

pembelajaran. 

 

 

 

 

 


