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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Implementasi Penilaian Pembelajaran Berbasis Portofolio 

a. Pengertian Implementasi Penilaian Portofolio 

Menurut Nurdin Usman implementasi atau pelaksanaan adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu 

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan 

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.
17

 

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat 

dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Menurut Guntur Setiawan, Implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan 

tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif.
18

 

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 

implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan 

mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara 

                                                             
17

 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Rajawali, 2002), 

h. 70 
18

 Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2004), h. 39 
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sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai 

tujuan kegiatan. 

Menurut Kunandar, penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan 

hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, akurat dan 

berkesinambungan dengan menggunakan alat pengukuran tertentu, 

seperti soal lembar pengamatan, sehingga menjadi informasi yang 

bermakna dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian 

kompetensi siswa.
19

  

Penilaian/evaluasi dalam suatu pembelajaran sangat penting 

diadakan. Dalam Surah Muhammad (47) ditegaskan pula, bahwa Allah 

benar-benar akan mengevaluasi orang-orang yang beriman guna untuk 

mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar sabar dan mau 

berjihad di jalan Allah. Ayat tersebut dimulai dengan kata  َْو لَنَْبلُّىنَُّكم 

yaitu menggunakan dua huruf taukid; lam Ibtida’ dan tawkid thaqilah.
20

 

Hal itu menunjukkan bahwa evaluasi benar-benar akan 

dilaksanakan dan begitu pentingnya evaluasi tersebut. Pembelajaran 

belum dianggap selesai dan sempurna jika para peserta didik belum 

dievaluasi.
21

  

Dalam Surah Al-Ankabut (29) ayat 3. Allah berfirman: 

( 3) نَ َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذْيَن ِمْن قَْبلِِهْم فَلَيَْعلََمنَّ هللاُ الَِّذْيَن َصَدقُْىا َولَيَْعلََمنَّ ْالََكِذبِيْ    

                                                             
19

 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 66 
20

 Kadar M. Yusuf, op. cit, h. 143 
21

 Ibid  
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Artinya : Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang 

sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui 

orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui 

orang-orang yang dusta.
22

 

 

Penggalan ayat tersebut menunjukkan tujuan dilaksanakannya 

evaluasi dalam pembelajaran, yaitu untuk mengukur dan mengetahui 

sejauh mana dan sedalam apa materi pelajaran yang telah dikuasai 

siswa.
23

 

Sedangkan portofolio, secara umum merupakan kumpulan hasil 

karya siswa atau catatan mengenai siswa yang didokumentasikan secara 

baik dan teratur. Portofolio dapat berbentuk tugas-tugas yang 

dikerjakan siswa, jawaban siswa atas pertanyaan guru, catatan hasil 

observasi guru, catatan hasil wawancara guru dengan siswa, laporan 

kegiatan dan karangan yang dibuat siswa. 

Sedangkan “Menurut Popham, portofolio adalah koleksi yang 

sistematis dari karya siswa. Koleksi ini akan membantu para siswa 

sendiri dan guru untuk menilai pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

Portofolio merupakan demonstrasi visual yang bermacam-macam, 

mendalam, dan berkembang dari prestasi siswa, kemampuannya, 

kekuatan, kelemahan, pengetahuan, dan keterampilan sepanjang waktu 

dan meliputi berbagai macam konteks.
24

  “Menurut Hill dan Ruptic 

mendefenisikan portofolio sebagai kumpulan yang teratur dari karya 

                                                             
22

 Al-Qur’anul Karim, Kementerian Agama RI, (Jakarta: PT. Macananjaya Cemerlang, 

2015), h. 359  
23

 Kadar M. Yusuf, op. cit,  h. 144-145 
24

 Ismet Basuki dan Hariyanto, Asesmen Pembelajaran, (Bandung: Rosda Karya, 2009), 

h. 74 
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siswa dan refleksi diri siswa yang dapat membantu melukiskan potret 

siswa secara keseluruhan.
25

 

Penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya 

siswa yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil dari 

usaha pembelajaran yang telah dilakukannya dalam kurun waktu 

tertentu. Melalui hasil karya tersebut guru dapat melihat perkembangan 

kemampuan siswa baik dalam bidang aspek pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan sebagai bahan penilaian.
26

 

Hasil karya yang dihasilkan bisa hasil karya yang dikerjakan di 

dalam kelas (artifacts), atau bisa juga hasil kerja siswa yang dilakukan 

di luar kelas (reproduction). Hasil karya siswa itu kemudian dinamakan 

evidence. Melalui evidence inilah, siswa dapat mendemonstrasikan 

unjuk kerja kepada orang lain baik tentang pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran.
27

 

Penilaian portofolio memiliki beberapa manfaat. Salah satu 

manfaat tersebut adalah penilaian portofolio dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa, oleh sebab setiap respons siswa dalam proses 

pembelajaran diberikan reinforcement, dengan demikian siswa akan 

segera mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran 

yang dilakukannya.
28

 

                                                             
25

 Ibid 
26

 Wina Sanjaya, loc. cit 
27

 Ibid 
28

 Ibid., h. 364 
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Penilaian portofolio menuntut adanya kompetensi, kreativitas, 

minat, dan motivasi serta inisiatif yang lebih luas dari siswa.  

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hadiyaturrido, motivasi 

merupakan tujuan penting yang diharapkan dapat dicapai dari suatu 

pembelajaran. Faktor penting yang berkaitan dengan pengembangan 

motivasi adalah metode dan penilaian pembelajaran yang diterapkan 

oleh guru. Metode dan penilaian pembelajaran merupakan faktor luar 

dari diri siswa.
29

 

Berdasarkan hasil penelitian Hidayat, menunjukkan bahwa dalam 

kaitannya dengan peningkatan kualitas dan efesiensi pembelajaran, 

sistem penilaian portofolio terbukti dapat membantu peningkatan materi 

dan perolehan nilai rata-rata yang semakin tinggi. Dengan pembelajaran 

menggunakan penilaian portofolio dapat memotivasi belajar dan 

meningkatkan keterampilan hidup baik yang berkenaan dengan general 

skills maupun specific skills.
30

 

Sedangkan menurut Haribowo, salah satu penilaian secara 

berkesinambungan adalah portofolio.
31

 Senada dengan hal tersebut 

Rusoni menjelaskan sistem penilaian yang sedang berkembang dan 

disinyalir memiliki banyak manfaat baik bagi guru maupun siswa 

adalah portofolio.
32

 Portofolio dapat mendidik siswa memiliki 

                                                             
29

 Hadiyaturrido, loc. cit 
30

 Hidayat, loc. cit 
31

 Mella Tri Wahyuni, loc. cit 
32

 Rusoni, Elin, loc. cit 
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kemampuan merefleksi pengalaman belajarnya, sehingga siswa 

termotivasi untuk belajar lebih baik dari yang sudah mereka lakukan.
33

 

Berdasarkan uraian tentang implementasi penilaian portofolio di 

atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi penilaian portofolio 

merupakan suatu pelaksanan penilaian berkelanjutan yang didasarkan 

pada kumpulan informasi yang berisi perkembangan kemampuan 

peserta didik dan penyelesaian tugas-tugas secara terus menerus dalam 

usaha pencapaian kompetensi pembelajaran, mengukur setiap prestasi 

siswa secara individual dan menyadari perbedaan diantara siswa. 

b. Tujuan dan Manfaat portofolio 

Portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan, antara 

lain: 

1. Menghargai perkembangan yang dialami siswa. 

2. Mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. 

3. Memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. 

4. Merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan 

eksperimentasi. 

5. Meningkatkan efektivitas proses pengajaran. 

6. Bertukar informasi dengan orang tua wali siswa dan guru lain. 

7. Membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada 

siswa. 

                                                             
33

 Arnie Fajar, loc. cit 
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8. Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, dan membantu 

siswa dalam merumuskan tujuan.
34

 

Berdasarkan tujuan portofolio yang dikemukakan dapat 

disimpulkan bahwa tujuan portofolio adalah mendokumentasikan 

proses pembelajaran yang berlangsung. 

Penilaian portofolio memiliki beberapa manfaat di antaranya:
35

 

1. Penilaian portofolio dapat memberikan gambaran yang utuh 

tentang perkembangan kemampuan siswa. Artinya melalui 

penilaian portofolio, informasi yang didapatkan bukan hanya 

sekedar pengetahuan saja, akan tetapi juga sikap dan keterampilan. 

2. Penilaian portofolio merupakan penilaian yang autentik. Artinya, 

penilaian portofolio memberikan gambaran nyata tentang 

kemampuan siswa yang sesungguhnya. 

3. Penilaian portofolio merupakan teknik penilaian yang dapat 

mendorong siswa pada pencapaian hasil yang lebih baik dan lebih 

sempurna, siswa dapat belajar optimal, tanpa merasakan tertekan. 

4. Penilaian portofolio dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa, 

oleh sebab setiap respon siswa dalam proses pembelajaran 

diberikan reinforcement, dengan demikian siswa akan segera 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran 

yang dilakukannya. 

                                                             
34

 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 342 
35

 Wina Sanjaya, op. cit., h. 364 
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5. Penilaian portofolio dapat mendorong para orang tua siswa untuk 

aktif terlibat dalam proses pembelajaran siswa. Hal ini disebabkan 

setiap perkembangan siswa yang digambarkan melalui hasil kerja 

siswa, orang tua dimintai komentarnya. 

Berdasarkan uraian mengenai manfaat dari penilaian portofolio 

dapat disimpulkan bahwa penilaian portofolio tidak hanya membantu 

guru untuk memantau kemajuan belajar siswa tetapi siswa juga ikut 

memantau kemajuan belajarnya. Hal ini akan membuat siswa 

termotivasi untuk meningkatkan kualitas belajarnya dan termotivasi 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 

c. Prinsip portofolio 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan sebgai 

pedoman dalam menggunakan portofolio di sekolah, antara lain:
36

 

1. Saling percaya (mutual trust) antara guru dan siswa 

2. Kerahasiaan bersama (confidentiality) antara guru dan siswa. 

3. Milik bersama (satisfaction). 

4. Kesesuaian (relevance). 

5. Penilaian proses dan hasil. 

 

 

 

                                                             
36

 Ibid  
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d. Bahan penilaian portofolio 

Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai bahan penilaian portofolio di 

sekolah antara lain sebagai berikut :
37

 

a. Penghargaan tertulis. 

b. Penghargaan lisan. 

c. Hasil kerja biasa dan hasil pelaksanaan tugas-tugas oleh siswa. 

d. Daftar ringkasan hasil pekerjaan. 

e. Catatan sebagai hasil pekerjaan. 

f. Catatan sebagai peserta dalam suatu kerja kelompok. 

g. Contoh hasil pekerjaan. 

h. Catatan/laporan dari pihak yang relevan. 

i. Daftar kehadiran. 

j. Hasil ujian/tes. 

k. Presentasi tugas yang telah selesai dikerjakan. 

l. Catatan tentang peringatan yang diberikan guru manakala siswa 

melakukan kesalahan. 

e. Langkah-langkah Penilaian Portofolio 

Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Jelaskan kepada siswa bahwa penggunaan portofolio, tidak hanya 

merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang untuk penilaian, tetapi 

digunakan juga oleh siswa sendiri. 

                                                             
37

 Abdul Majid, op. cit, h. 343 
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2. Tentukan bersama. Siswa dan guru menentukan tugas-tugas 

portofolio apa saja yang akan dibuat. 

3. Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap siswa dalam satu map 

atau folder di rumah masing-masing atau loker masing-masing di 

sekolah. 

4. Berilah tanggal pembuatan pada setiap pembuatan pada setiap 

bahan inormasi perkembangan siswa sehingga dapat terlihat 

perbedaan kualitas dari waktu ke waktu. 

5. Tentukan kriteria penilaian tugas portofolio dan bobotnya dengan 

siswa. Diskusikan cara penilaian kualitas karya siswa. 

6. Minta siswa menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru 

dapat membimbing siswa, bagaimana cara menilai dengan memberi 

keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, serta 

bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat diajukan pada saat 

membahas portofolio. 

7. Setelah hasil karya dinilai, dan nilainya belum memuaskan, maka 

siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, antara siswa 

dan guru perlu dibuat “kontrak” atau perjanjian mengenai jangka 

waktu perbaikan, misalnya 2 minggu karya yang telah diperbaiki 

harus diserahkan kepada guru. 

8. Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio, jika 

perlu undang orang tua siswa dan diberi penjelasan tentang maksud 
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serta tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan 

memotivasi anaknya.
38

 

f. Teknik Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio guru dapat dilakukan menggunakan 

instrumen penilaian berupa tabel yang memaparkan hasil karya siwa 

dan tanggal pembuatannya disertai dengan komentar dari guru. Berikut 

ini contoh format atau tabel penilaian portofolio.
39

 

1. Penilaian portofolio berupa tabel: 

Nama:  ____________  Kelas    :  ___________   

Mapel: ____________  Semester : ___________ 

No 
Jenis 

Tugas 
KI/KD Nilai 

Tanda Tangan 
Ket 

Peserta didik Guru 

1             

2             

3             

  Dst….           

Catatan guru : 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

2. Aspek Penilaian Portofolio 

Nama Siswa  : ……………………… 

Kelas   : ……………………… 

Tanggal Pengamatan  : ……………………… 

Materi Pokok  : ……………………… 

 

 

                                                             
38

 Kunandar, op. cit, h. 293 
39

 Ibid, h. 292 
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No Nama 

Aspek Penilaian 

Portofolio 
Total 

Nilai 

Nilai 

Akhir 
1 2 3 

1             

2             

3             

4             

5             
 

Keterangan : 

1 = Ketepatan pengumpulan tugas 

2 = Isi 

3 = Kelengkapan Tugas 

Perhitungan skor akhir gunakan rumus : 
               

             
       

            

Contoh: skor diperoleh 11, skor maksimal 4 x 3 pernyataan = 12 

Maka, skor akhir : 
  

  
            

3. Rekap penilaian portofolio 

Nama siswa : ………………………… 

Kelas   : ………………………… 

Materi Pokok  : ………………………… 

No Nama 

Perkembangan Penilaian 

Portofolio 
Total 

Nilai 

Nilai 

Akhir 
1 2 3 

1             

2             

3             

4             

  Dst           
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Keterangan : 

1 = Penilaian portofolio 1 

2 = Penilaian portofolio 2 

3 = Penilaian portofolio 3 

Perhitungan nilai akhir gunakan rumus : 
           

 
             

Contoh : total nilai diperoleh 275, 

Maka skor akhir : 
   

 
   40 

Keterangan Prediket: 

Predikat Nilai  

Sangat Baik ( SB ) 80 ≤ A ≤ 100 

Baik ( B ) 70 ≤ B ≤ 79 

Cukup ( C ) 60 ≤ C ≤ 69 

Kurang ( K ) < 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Abdul Majid, Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 190 
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2. Motivasi Belajar Siswa 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

“Motivasi menurut Sumadi Suryabrata adalah keadaan yang 

terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan 

aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan.
41

 Motivasi menurut 

James O. Whittaker adalah kondisi-kondisi atau keadaan yang 

mengaktifkan atau memberi dorongan kepada makhluk untuk 

bertingkah laku mencapai tujuan yang ditimbulkan oleh motivasi 

tersebut.
42

 

Motivasi dalam konteks belajar mengajar menurut Sadirman 

merupakan serangkaian usaha guru untuk menyediakan kondisi-kondisi 

yang memungkinkan peserta didik tertarik aktif belajar tanpa 

ketertarikan siswa terhadap situasi belajar maka sulit siswa melakukan 

kegiatan-kegiatan belajar.
43

 Menurut Yamin, motivasi belajar adalah 

daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat melakukan 

kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan pengalaman.
44

 

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dapat 

disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah daya penggerak psikis dari 

dalam diri seseorang untuk melakukan kegiatan belajar guna mencapai 

suatu tujuan dan menambah keterampilan dan pengalaman. 

                                                             
41

 Linda Aryani dkk, Psikologi Umum 2, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2013), h. 21 
42

 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan (landasan kerja pemimpin pendidikan), 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), h. 205 
43

 Kusnadi, Strategi Pembelajaran, (Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2012), h. 56 
44

 Yamin dan Martinis, Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi, (Ciputat: Gaung 

Persada Press, 2003), h. 80 
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b. Fungsi Motivasi 

Motivasi mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. 

Tanpa motivasi,  maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti 

belajar. Fungsi motivasi adalah: 

1) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. 

Artinya mengarahkan perbuatan kepencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

2) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. 

Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya 

suatu pekerjaan.
45

 

Berdasarkan beberapa fungsi motivasi yang telah dijelaskan, 

maka dapat disimpulkan bahwa motivasi berfungsi sebagai pengarah 

dan penggerak yang akan menentukan suatu pencapaian tujuan yang 

diinginkan. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Motivasi 

Motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

1. Faktor Internal; faktor yang berasal dari dalam diri individu, 

terdiri atas: 

a. Persepsi individu mengenai diri sendiri; seseorang 

termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu tergantung 

pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi seseorang 

                                                             
45

 Riduwan, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 161 
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tentang dirinya sendiri akan mendorong dan mengarahkan 

perilaku seseorang untuk bertindak. 

b. Harga diri dan prestasi; faktor ini mendorong atau 

mengarahkan individu (memotivasi) untuk berusaha agar 

menjadi pribadi yang mandiri, kuat, dan memperoleh 

kebebasan serta mendapatkan status tertentu dalam lingkungan 

masyarakat, serta dapat mendorong individu untuk berprestasi; 

c. Harapan; adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan 

ini merupakan informasi objektif dari lingkungan yang 

mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harapan 

merupakan tujuan dari perilaku. 

d. Kebutuhan; manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk 

menjadikan dirinya sendiri yang berfungsi secara penuh, 

sehingga mampu meraih potensinya secara total. Kebutuhan 

akan mendorong dan mengarahkan seseorang untuk mencari 

atau menghindari, mengarahkan dan memberi respon terhadap 

tekanan yang dialaminya. 

e. Kepuasan kerja; lebih merupakan suatu dorongan afektif yang 

muncul dalam diri individu untuk mencapai goal dan tujuan 

yang diinginkan dari suatu perilaku. 
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2. Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri individu, 

terdiri atas: 

a. Jenis dan sifat pekerjaan; dorongan untuk bekerja pada jenis 

dan pekerjaan tertentu sesuai dengan objek pekerjaan yang 

bersedia akan mengarahkan individu untuk menetukan sikap 

atau pilihan pekerjaan yang akan ditekuni. Kondisi ini juga 

dapat dipengaruhi oleh sejauh mana nilai imbalan yang dimiliki 

oleh objek pekerjaan dimaksud. 

b. Kelompok kerja dimana individu bergabung; kelompok 

kerja atau organisasi tempat individu bergabung dapat 

mendorong atau mengarahkan perilaku individu dalam 

mencapai suatu tujuan perilaku tertentu. Peranan kelompok atau 

organisasi ini dapat membantu individu mendapatkan 

kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan serta 

dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan 

kiprahnya dalam kehidupan sosial. 

c. Situasi lingkungan pada umumnya; setiap individu terdorong 

untuk berhubungan dengan rasa mampunyai dalam melakukan 

interaksi secara efektif dengan lingkungannya. 

d. Sistem imbalan yang diterima; imbalan merupakan 

karakteristik atau kualitas dari objek pemuas yang diutuhkan 

oleh seseorang yang dapat mempengaruhi motivasi atau dapat 

mengubah arah tingkah laku dari satu objek ke objek lain yang 
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mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. Sistem pemberian 

imbalan dapat mendorong individu untuk berperilaku dalam 

mencapai tujuan; perilaku dipandang sebagai tujuan, sehingga 

ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan.
46

 

d. Jenis-jenis motivasi belajar 

Pembagian motivasi dapat dilihat dari perspektif kebutuhan dan 

perspektif fungsional, serta dari sifatnya. Diantaranya: 

a. Perspektif kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah sebagai 

berikut: 

1) Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar yang harus 

terpebuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi. 

2) Kebutuhan akan keamanan, yaitu kebutuhan rasa terlindungi, 

bebas dari rasa takut dan kecemasan. 

3) Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta kasih seperti rasa 

diterima oleh kelompok, perasaan dihargai dan dihormati oleh 

orang lain. 

4) Kebutuhan untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu kebutuhan 

berprestise yang erat dengan kebutuhan untuk mengembangkan 

bakat dan minat yang dimilikinya baik dalam pengetahuan, 

sosial dan lain sebagainya. 
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b. Perspektif fungsional 

Perspektif ini membagi jenis motivasi dilihat dari konsep motivasi 

sebagai penggerak, harapan dan insentif. 

1) Motivasi sebagai penggerak adalah motivasi yang memberi 

tenaga untuk aktivitas tertentu. Artinya, aktivitas itu hanya 

mungkin terjadi apabila ada faktor pendorong yang 

menggerakkan seluruh energi yang tersedia. 

2) Motivasi yang didasarkan kepada harapan adalah motivasi yang 

memandang bahwa sesuatu itu pasti terjadi sesuai dengan 

harapan. 

3) Motivasi yang didasarkan kepada insentif adalah motivasi yang 

muncul oleh karena adanya tujuan yang nyata. 

c. Sifat motivasi 

Dilihat dari sifatnya motivasi dapat dibedakan antara motivasi 

instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah 

motivasi yang muncul dari dalam diri individu, motivasi ekstrinsik 

adalah motivasi yang datang dari luar diri.
47

 

e. Ciri-ciri siswa yang memiliki Motivasi Belajar 

Menurut Hamzah B. Uno bahwa ciri-ciri orang yang memiliki 

motivasi adalah sebagai berikut: 

1) adanya hasrat dan keinginan berhasil, 2) adanya dorongan dan 

kebutuhan dalam belajar, 3) adanya harapan dan cita-cita masa 
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depan, 4) adanya penghargaan dalam belajar, 5) adanya kegiatan 

yang menarik dalam belajar, 6) adanya lingkungan belajar yang 

kondusif sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar 

dengan baik.48 

Menurut Sardiman, ciri-ciri motivasi belajar yaitu: 

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam 

waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai. 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin 

(tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapainya). 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

(misalnya masalah pembangunan, agama, ekonomi, keadilan, 

pemberantasan korupsi, penentangan terhadap setiap tindak 

kriminal, amoral, dsb. 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat 

mekanis, berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan 

sesuatu). 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8. Rajin belajar, Senang mencari dan memecahkan soal-soal.
49

 

 

                                                             
48

 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi Dan Pengukurannya, (Jakarta, Bumi Aksara, 2012), h. 

31. 
49

 Sardiman, op. cit, h. 83 



31 
 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang 

memiliki ciri-ciri diatas berarti  orang tersebut memiliki motivasi yang 

cukup kuat. Ciri-ciri motivasi itu akan sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar berhasil baik kalau 

siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan berbagai 

masalah dan menghadapi hambatan secara mandiri, bahkan lebih lanjut 

siswa harus lebih peka dan responsif terhadap berbagai masalah umum 

dan bagaimana memikirkan pemecahannya. 

f. Cara Menggerakkan Motivasi Belajar 

Upaya-upaya peningkatan motivasi belajar siswa dilakukan oleh 

guru dengan menggunakan berbagai cara. Beberapa cara yang bisa 

dilakukan oleh guru dalam membangkitkan motivasi belajar siswa 

antara lain: 

1) Memberi angka, murid yang medapat angkanya baik, akan 

mendorong motivasi belajarnya menjadi lebih besar, sebaliknya 

murid yang mendapat angka kurang mungkin menimbulkan frustasi 

atau dapat juga menjadi pendorong agar belajar lebih baik. 

2) Pujian, pujian menimbulkan rasa puas dan senang. 

3) Hadiah, cara ini dapat juga dilakukan oleh guru dalam batas-batas 

tertentu misalnya pemberian hadiah pada akhir tahun kepada para 

siswa yang mendapat atau menunjukkan hasil belajar yang baik. 

4) Kerja kelompok, dalam kerja kelompok dimana melakukan kerja 

sama dalam belajar setiap anggota kelompok turutnya kadang-
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kadang perasaan untuk mempertahankan nama baik kelompok 

menjadi pendorong yang kuat dalam perbuatan belajar. 

5) Persaingan, baik kerja kelopok maupun persaingan memberikan 

motif-motif sosial kepada murid. 

6) Tujuan dan level of aspiration dari keluarga akan mendorong 

kegiatan siswa. 

7) Sarkasme, ialah dengan jalan mengajak para siswa yang 

mendapatkan hasil belajar yang kurang. 

8) Penilaian, penilaian secara kontinu akan mendorong murid-murid 

belajar oleh karena setiap anak memiliki kecenderungan untuk 

memperoleh hasil yang baik. 

9) Karya wisata dan ekskursi, cara ini dapat membangkitkan motivasi 

belajar oleh karena dalam kegiatan ini mendapat pengalaman 

langsung dan bermakna baginya. 

10) Film pendidikan, para siswa mendapatkan pengalaman baru yang  

merupakan suatu unit cerita yang bermakna. 

11) Belajar melalui radio, radio adalah alat yang penting untuk 

mendorong motivasi belajar murid.
50
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3. Pengaruh Implementasi Penilaian Pembelajaran Berbasis Portofolio 

terhadap Motivasi Belajar Siswa 

Penilaian portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan karya siswa 

yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil dari usaha 

pembelajaran yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. 

Melalui hasil karya tersebut guru dapat melihat perkembangan 

kemampuan siswa baik dalam bidang aspek pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan sebagai bahan penilaian.
51

 

Menurut kunandar, penilaian portofolio dapat menumbuhkan 

motivasi siswa untuk belajar mempunyai kebanggaan (pride), rasa 

memiliki (ownership), dan menumbuhkan kepercayaan diri (self 

confidence).
52

 

Salah satu manfaat penilaian portofolio adalah dapat menumbuhkan 

motivasi belajar siswa, oleh sebab setiap respon siswa dalam proses 

pembelajaran diberikan reinforcement, dengan demikian siswa akan segera 

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari proses pembelajaran yang 

dilakukannya.
53

 

Motivasi dalam konteks belajar mengajar menurut Sadirman 

merupakan serangkaian usaha guru untuk menyediakan kondisi-kondisi 

yang menungkinkan peserta didik tertarik aktif belajar tanpa ketertarikan 

siswa terhadap situasi belajar maka sulit siswa melakukan kegiatan-

kegiatan belajar.
54
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B. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang digunakan sebagai 

perbandingan dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan 

menguatkan bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum 

pernah diteliti oleh orang lain. Peneliti terdahulu yang relevan pernah 

dilakukan di antaranya: 

1) Afdhal Ilahi, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska 

Riau. pada tahun 2014 meneliti dalam bentuk skripsi “Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Portofolio dalam Mata Pelajaran Agama Islam di 

Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru”.  

Dalam hal ini penulis sama-sama meneliti tentang portofolio, 

adapun letak perbedaannya yaitu Afdhal Ilahi meneliti tentang Penerapan 

Model Pembelajaran sedangkan penulis meneliti tentang Penilaian 

Pembelajaran.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Afdhal Ilahi memberi 

kesimpulan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa penerapan model 

pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran agama Islam di 

Madrasah Tsanawiyah Hasanah adalah sebagai berikut: (1). Kurangnya 

kualitas pendidikan seorang guru dalam mengajar karena masih sebagian 

guru menggunakan teknik belajar yang sudah lama, (2). Kurangnya 

pengalaman dan minat guru dalam mengembangkan dan menerapkan 
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model pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran pendidikan 

Agama Islam, dsb.
55

 

2) Hasnidayanti, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam, pada tahun 

2009 meneliti tentang “ Pengaruh penerapan teknik penilaian portofolio 

pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar siswa di Sekolah Dasar 

Negeri 010 Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 

Kampar.  

Dalam hal ini penulis sama-sama meneliti tentang penilaian 

portofolio (variabel X), adapun letak perbedaannya yaitu Hasnidayanti 

meneliti tentang hasil belajar siswa (variabel Y), sedangkan penulis 

meneliti tentang motivasi belajar siswa (varibel Y).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan hasil belajar 

pendidikan agama Islam melalui penerapan penilaian portofolio pada 

murid kelas V SDN 010 Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara 

dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar murid yaitu pada pertemuan 

terakhir yang mendapatkan nilai baik sebanyak 10 orang atau 50%, 

sedangkan yang mendapatkan nilai kurang 5 orang atau 25%. Sehingga 

secara keseluruhan murid yang mendapatkan nilai baik sebayak 15 orang 

atau 75% dan ini menunjukkan angka 75% ini sudah berada pada posisi 

baik.
56

 

                                                             
55

 Afdhal Ilahi, Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio dalam Mata 

Pelajaran Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru, (Pekanbaru: Fak. 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, 2014) 
56

 Hasnidayanti, Pengaruh Penerapan Teknik Penilaian Portofolio Pendidikan Agama 

Islam Terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar Negeri 010, (Pekanbaru: Fak. Tarbiyah dan 

Keguruan, 2009)  



36 
 

3) Iskandar, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, UIN Suska Riau. pada tahun 2010 meneliti tentang 

“Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran aqidah akhlak 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru.  

Dalam hal ini, penulis sama-sama meneliti tentang motivasi belajar 

siswa, yang membedakan kajian dari penelitian ini adalah pada skripsi 

Iskandar meneliti tentang mata pelajaran aqidah akhlak sedangkan 

penulis meneliti tentang penilaian pembelajaran berbasis portofolio.  

Hasil penelitian Iskandar yang diakukan dengan angket dan 

wawancara maka terjawablah rumusan masalah yaitu motivasi belajar 

aqidah akhlak siswa MAN 2 Model Pekanbaru tergolong dalam kategori 

tinggi yaitu 76,79%.
57

 

C. Konsep Operasional 

Berdasarkan konsep teoretis diatas, selanjutnya dirumuskan konsep 

operasional yang digunakan untuk menjabarkan konsep teoritis sepaya jelas 

dalam penelitian ini, mudah dikur dan dipahami. Variabel X (Implementasi 

Penilaian Pembelajaran Berbasis Portofolio) disebut sebagai variabel yang 

mempengaruhi atau bebas (independen variabel), sedangkan variabel Y 

(motivasi belajar siswa) disebut sebagai variabel yang dipengaruhi atau 

terikat (dependen variabel). 
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1. Indikator Penilaian Pembelajaran Berbasis Portofolio 

Implementasi penilaian pembelajaran berbasis portofolio dalam 

penelitian ini maksudnya adalah penerapan penilaian portofolio dalam 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMA Babussalam Pekanbaru. 

Untuk mengukur variabel implementasi penilaian pembelajaran berbasis 

portofolio, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam 

penilaian portofolio, tahapan ini yang kemudian akan menjadi indikator 

varibel X. adapun tahapannya sebagai berikut: 

a. Guru menjelaskan kepada siswa bahwa penggunaan portofolio, tidak 

hanya merupakan kumpulan hasil kerja siswa untuk penilaian, tetapi 

digunakan juga oleh siswa sendiri. 

b. Guru bersama siswa menemukan tugas-tugas portofolio apa saja 

yang akan dibuat. 

c. Guru memerintahkan siswa menyimpan karya-karya tiap dalam satu 

map atau folder dirumah masing-masing atau loker masing-masing 

di sekolah. 

d. Guru memberi tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi 

perkembangan siswa sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari 

waktu ke waktu. 

e. Guru bersama siswa menentukan kriteria penilaian tugas portofolio 

dan bobotnya dengan siswa. Diskusikan cara penilaian kualitas karya 

siswa. 

f. Guru meminta siswa menilai karyanya secara berkesinambungan. 



38 
 

g. Guru dapat membimbing siswa, bagaimana cara menilai dengan 

memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya 

tersebut serta bagaimana cara memperbaikinya, hal ini dapat 

dilakukan pada saat membahas portofolio. 

h. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki 

karyanya. 

i. Guru perlu membuat “kontrak” atau perjanjian mengenai jangka 

waktu perbaikan, misalnya 2 minggu karya yang telah dierbaiki 

harus diserahkan kepada guru. 

j. Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika 

perlu undang orang tua siswa dan beri penjelasan tentang maksud 

serta tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan 

memotivasi anaknya. 

2. Indikator Motivasi Belajar Siswa 

Indikator motivasi belajar siswa sebagai berikut : 

a. Siswa menyiapkan buku sumber pelajaran. 

b. Siswa membaca buku. 

c. Siswa mengerjakan soal-soal latihan. 

d. Siswa bertanya kepada guru tentang tugas yang tidak dipahami. 

e. Siswa memperhatikan penjelasan guru tentang tugas yang diberikan. 

f. Siswa mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan tugas. 

g. Siswa langsung mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. 

h. Siswa mencari informasi di berbagai media. 
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i. Siswa mengumpulkan data/informasi yang berkaitan dengan 

pelajaran. 

j. Siswa mampu menghadapi kesulitan  dalam mengerjakan tugas. 

k. Siswa mengerjakan tugas tepat waktu. 

l. Siswa mengumpulkan tugas tepat waktu. 

m. Siswa menyimpan tugas yang telah dibuatnya. 

n. Siswa menilai tugas yang telah dibuatnya. 

o. Siswa mencatat hasil penilaian tugasnya. 

p. Siswa berani mengemukakan pendapat. 

q. Siswa dapat mempertahankan pendapatnya. 

r. Siswa bisa membuat kesimpulan dari materi pembelajaran yang 

disampaikan. 

s. Siswa mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi dasar 

a. Kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian pembelajaran 

berbasis portofolio berbeda-beda. 

b. Motivasi belajar siswa berbeda-beda. 

2. Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori dan asumsi di atas maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut. 

a. Ha: Ada pengaruh yang signifikan implementasi penilaian 

pembelajaran berbasis portofolio terhadap motivasi belajar siswa 
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pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Babussalam 

Pekanbaru. 

b. H0: Tidak ada pengaruh yang signifikan implementasi penilaian 

pembelajaran berbasis portofolio terhadap motivasi belajar siswa 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Babussalam 

Pekanbaru. 


