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KAJIAN TEORI

A. Konsep  Teoritis

1. Strategi Pembelajaran Berbasis Porotofolio

a. Pengertian Pembelajaran Berbasis Portofolio

Terdapat beberapa pengertian portofolio oleh bebrapa ahli, diantaranya:

Menurut Poulson mendefinisikan Portofolio sebagai kumpulan pekerjaan

siswa yang menunjukkan usaha, perkembangan dan kecakapan siswa dalam satu

bidang atau lebih. Kumpulan ini harus mencakup partisifasi siswa dalam seleksi isi,

kriteria seleksi, dan bukti refleksi diri.

Menurut Grounlund Portofolio mencakup berbagai contoh pekerjaan siswa

yang tergantung pada keluasan tujuan. Apa yang tergantung pada  subyek dan tujuan

penggunaan Portofolio. Portofolio berisikan beragam tugas, antara lain: draft, nilai,

makalah, benda kerja, kritik dan ringkasan, lembaran refleksi diri, pekerjaan rumah,

jurnal, respon, kelompok, grafik, lembaran catatan dancatatan diskusi.1

Menurut Yuliani Nurani Portofolio adalah berkas pengkajian terhadap suatu

permasalahan atau topik tertentu yang harus dikaji secara mendalam dan

menyeluruh, yang dimulai dari proses pengumpulan, penggabungan dan interpretasi

informasi untuk mengambil keputusan. 2

Secara umum Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa atau catatan

mengenai siswa yang didekumentasikan secar baik dan teratur. Portofolio dapat

1Sudaryono, 2012, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 84
2Yuliani Nurani Sujiono, 2010, Op.Cit, . 7



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.

Mengingat begitu beragamnya batasan Portofolio, guru dapat mengumpulkan

melalui berbagai cara. Cara yang akan dipakai disesuaikan dengan tujuan yang

hendak dicapai yang berhubungan dengan tingkatan siswa dan jenis kegiatan yang

dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Portofolio adalah suatu kaidah

yang digunakan oleh guru untuk mengumpulkan bukti pencapaian siswa dalam suatu

masa tertentu. Dalam hal ini Portofolio merupakan instrument penilaian kompetensi

siswa atau hasil belajar siswa.3

Sedangkan menurut penulis sendiri portofolio adalah suatu proses

pembelajaran yang melibatkan banyak unsur di dalamnya, seperti; emosional guru

dan siswa, kognitif guru dan siswa, dan lingkungan dimana seharusnya pembelajaran

ini dilaksanakan. Jika unsur-unsur ini ada dan terpadu dalam pembelajaran, maka

pembelajaran akan terlaksana dengan baik.

Portofolio juga dapat diistilahkan sebagai suatu koleksi pribadi hasil

pekerjaan seseorang siswa(bersifat individual) yang menggambarkan (merefleksikan)

taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan, dan pekerjaan terbaik siswa.4 Kemudian

pendekatan dari dasar pengembangan pelaksanaan model pembelajaran berbasis

Portofolio sebagaimana yang diungkapkan oleh Yager bahwasanya teori belajar

Kontrutivisme, pada prinsipnya menggambarkan bahwa si siswa membentuk dan

3Abdul Majid, 2004, Op.Cit, . 191
4Masnur Muslich, 2007, Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual, Jakarta:Bumi Aksara, h. 118



membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan.5

Dengan demikian jelas bahwa siswa membentuk dan menimba ilmunya

melalui interaksi dengan lingkungan dan bagaimanapun juga manusia ini bersifat

sosial dan saling tergantung pada orang lain. Pelaksanaan model pembelajaran

berbasis portofolio mengacu pada sejumlah prinsip dasar pembelajaran yang

dimaksud adalah prinsip belajar siswa aktif, kelompok, kooperatif, pembelajaran

partisipatorik, dan mengajar reaktif teaching.

Paradigma baru pada pembelajaran Portofolio menghendaki inovasi yang

terintegrasi dan berkesinambungan. Salah satu wujudnya adalah inovasi yang

dilakukan oleh guru Agama Islam dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan usaha

atau kreatifitas guru dalam hal ini yaitu kebiasaan guru mengumpulkan informasi

mengenai tingkat pemahaman siswa melalui pertanyaan, observasi, pemberian tugas,

dan test.6

Agar pelaksanaan model pembelajaran berbasis Portofolio dapat berjalan

dengan baik maka guru harus melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Guru membentuk beberapa kelompok di kelas

Sebelum memulai model pembelajaran portofolio, guru terlebih dulu membentuk

beberapa siswa dengan cara berkelompok di kelas. Agar materi yang akan di

bahas nantinya mudah dipahami siswa dengan cara diskusi.

2) Mengidentifilkasi Masalah

Identifikasi masalah perlu diawali saat diskusi kelas guna berbagi pengetahuan

tentang masalah-masalah yang dapat ditentukan dalam proses belajar mengajar.

5Arnie Fajar, 2009,Op.Cit, h. 43
6 Abdul Majid dkk, 2004, Op.Cit, h. 190



3) Memilih Masalah untuk Kajian Kelas

Apabila kelas telah memperoleh cukup informasi melalui identifikasi untuk

membuat kajian keputusan, maka kelas hendaknya memilih salah satu atas dasar

suara terbanyak

4) Mengumpulkan Informasi Tentang Masalah yang akan dikaji oleh Kelas

Dalam hal ini kelas telah memilih satu masalah untuk dikaji, maka selanjutnya

kelas harus merumuskan untuk mencari informasi lebih banyak

5) Membuat portofolio kelas

Setelah mengumpulkan berbagai informasi tantang masalah yang telah dipilih

maka selanjutnya siswa membuat portofolio kelas dengan cara pembagian kepada

beberapa kelompok. Disinilah guru menerapkan pembelajaran portofolio seperti

membimbing, memotivasi siswa dalam proses pembelajaran agar siswa aktif,

berpartisipasi dan suasana pembelajaran yang diterapkan gurupuntidak

membosankan siswa. Sehingga siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran

dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan guru.

6) Penyajian Portofolio

Setelah portofolio dibuat dan didiskusikan dengan cara berkelompok di kelas

selajutnya hasil portofolio disajikan. Penyajian portofolio ini bisa dilakukan pada

akhir semester satu atau akhir semester dua bersamaan dengan kenaikan kelas

(tergantung situasi dan kondisi sekolah)

7) Merefleksikan Pengalaman Belajar

Dalam melakukan  refleksi pengalaman belajar siswa, guru melakukan upaya

evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh siswa telah mempelajari berbagai hal



yang berkenaan dengan  topik yang dipelajari  sebagai upaya belajar kelas secara

kooperatif. Penyajjian portofolio kelas kepada audien yang telah dilakukan, sangat

bermanfaat dalam  pelaksanaan refleksi ini, sebab pertanyaan-pertanyaan dan

reaksi  dari audien  memberikan umpan balik yang penting bagi kelas.Setelah

dilakukan evaluasi dari materi yang dibahas dalam pembelajaran, hasil kerja siswa

yang berupa portofolio itu pun disimpan dan dijadikan dokumentasi bagi guru dan

sekolah.7

Pembelajaran merupakan suatu pendidikan atau ilmu pengetahuan yang mana

seorang guru itu menjelaskan bahan pelajaran kepada siswanya artinya seorang guru

itu lebih dahulu harus memahami dan mengerti teknik penyajian bahan pelajaran

yang diajarkan kepada siswa supaya mudah untuk mencernanya. Pembelajaran

seperti ini merupakan prinsip umum yang harus dikuasai oleh guru dalam melakukan

kegiatan belajar mengajar, sehingga bahan pengajaran tersebut bisa memuaskan

dengan memakai metode yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa tenaga

pengajar mempunyai andil yang sangat besar dalam proses keberhasilan siswa di

sekolah. Konsep pembelajaran siswa menjadi monoton wajar jika mendapat

tantangan, tetapi tidak dapat didiskreditkan untuk semua pembelajaran, contohnya

model pembelajaran berbasis Portofolio  yang berpusat pada keaktifan siswa. Model

pembelajaran ini suatu proses yang komplek dan melibatkan berbagai aspek yang

saling berkaitan, oleh karena itu untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan

menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan dalam mengajar, diantaranya

adalah keterampilan belajar dan keterampiran mengajar.

Adapun tujuan dilaksanakanya pembelajaran portofolio adalah sebagai

7Armie Fajar, 2009, Op.Cit, h. 87



berikut:

1) Menghargai dan memberi perhatian pada perkembangan hasil belajar siswa

2) Dapat membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri pada siswa

3) Dapat mendokumentasikan hasil proses pembelajaran yang sudah berlangsung. 8

Dalam suatu model pembelajaran yang dilaksanakan guru, tentu ada kelebihan

dan kelemahan di dalamnya. Adapun kelebihan pembelajaran berbasis Portofolio

adalah:

1) Dapat melihat perkembangan dan pertumbuhan peserta didik dari waktu ke waktu

berdasarkan feed back dan refleksi diri

2) Membantu guru melakukan penilain secara adil, objektif, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan tampa mengurangi  kreativitas siswa

3) Mengajak siswa untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa  yang telah mereka

kerjakan, baik dikelas maupuan di luar kelas

4) Meningkatkan  peran siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dan

penilaian

5) Memberi  kesempatan kepada siswa untuk  meningkatkan kemapuan mereka.

6) Memungkinkan guru melakukan penilaian secara fleksibel, tetapi tetap mengacu

pada kompetensi dasar dan indikator hasil belajar yang ditentukan

Kemudian kelemahan Pembelajaran Portofolio adalah:

1) Membutukan waktu dan kerja ekstra

2) Penilaian portofolio dianggap kurang reliable dibandingkan dengan penilaian

yang lain

8Martinis Yamin, 2013, Profesionalisasi Guru dan Implementasi, Jakarta: Referensi(GP Press Group), h.
189



3) Ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses

penilaian kurang mendapat perhatian

4) Orang tua siswa sering berfikir skeptis karena laporan anaknya tidak berbentuk

angka

5) Penilaian portofolio masih relatif  baru sehingga banyak  guru, orang tua, dan

siswa belum mengetahui dan memahaminya

6) Tidak tersedianya kriteria penilaian yang jelas

7) Analisis terhadap penilaian portofolio  agak sulit dilakukan sebagai  akibat

dikuranginya penggunaan angka

8) Sulit dilakukan terutama menghadapi ujian berskala nasional

9) Dapat menjebak siswa jika terlalu sering menggunakan format yang lengkap dan

detail.9

Selain itu portofolio juga memiliki penilain  reliabilitas rendah  dibandingkan

dengan tes yang menggunakan angka-angka. Penilaian dan pengukuran dengan tes

yang memiliki angka-angka  lebih valid dan kuat reliabilitasnya dibandingkan

portofolio yang hanya menggunakan cara dan rumus yang cukup sederhana. Maka ini

tergantung guru dan aspek-aspek yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran. 10

Dalam proses aplikasinya setiap model pembelajaran apapun itu yang

diterapkan oleh guru atau dosen sekalipun pasti memiliki kelebihan  dan kelemahan

masing-masing. Tinggal bagaimana seorang guru bisa menutupi berbagai kekurangan

itu dan menjadikanya sebagai pijakan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam

menerapkan suatu model pembelajaran. Begitu juga dengan model pembelajaran

9Zaenal Arifin, 2009, Evaluasi Pembelajaran,  Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hh. 205-206
10 S. Eko Putro Widoyoko, 2013, Evaluasi Program Pembelajaran, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, h. 123



portofolio, apabila seorang guru bisa menutupi kelemahan-kelemahan atau

kejanggalan dan memperbaikinya ke arah yang positif dalam proses pembelajaran

disaat menerapkan model pembelajaran portofolio maka tujuan pembelajaran pun

akan tercapai dengan maksimal.

b. Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Berbasis Portofolio

Sesuai dengan penjelasan Arni Fajar dalam bukunya “Portofolio Pembelajaran

IPS” tentang model pembelajaran berbasis portofolio (Portofolio Based Learning)

dengan pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (S-T-M) atau dalam bahasa

inggrisnya Science-Tegnology-Socioty approach (S-T-S) dasar dari pengembangan

model pembelajaran berbasis Portofolio ini adalah teori belajar konstruktivisme,

yang pada prinsipnya menggambarkan bahwa siswa membentuk atau membangun

pengetahuannya melalui interaksinya dengan lingkungan. Prinsip yang paling umum

dan esensial yang dapat diturunkan dari kontruvisme, bahwa dalam merancang suatu

pembelajaran adalah anak-anak (siswa) memperoleh, banyak pengetahuan di luar

sekolah. Pemberian pengalaman belajar yang beragam memberikan kesempatan

kepada siswa untuk mengelaborasikannya.

Menurut Yager, penerapan konstruktivisme dalam pembelajaran, berarti

menempatkan siswa pada posisi sentral dalam keseluruhan program pembelajaran.

Pembelajaran berbasis portofolio dapat juga dikatakan sebagai upaya mendekatkan

siswa kepada objek yang dibahas. Pengajaran yang menjadikan materi pelajaran yang

dibahas secara langsung dihadapkan kepada siswa, atau siswa secara langsung

mencari informasi tentang hal yang dibahas kealam atau masyarakat sekitarnya.11

11Arnie Fajar, 2009, Op Cit, hh. 43-44



Selain teori Yager ini, ada juga beberapa teori yang menjadi landasan

penerapan  model pembelajaran berbasis portofolio yaitu:

1) Teori belajar penemuan(discovery learning) dari Jerome Bruner

Teori ini menjelaskan bahwa pencarian pengetahuan secara aktif oleh siswa dan

dengan sendirinya memberikan hasil yang baik, dengan cara memilih,

mempertahankan, trasformasi informasi, dan menguji relevansi dan ketepatan

pengetahuan yang dicari.

2) Teori belajar bermakna dari David Ausubel

Teori ini menjelaskan bahwa belajar bermakna hanya terjadi apabila siswa

mencari dan menemukan sendiri pengetahuanya dengan cara mengaitkan

informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif

seorang siswa.

3) Teori belajar Gagne

Gagne mengemukakan bahwa dalam suatu tindakan belajar terdapat tingkatan

fase-fase secara sistematis. Setiap fase dipasangkan dengan suatu proses yang

terjadi dalam fikiran siswa yang sedang belajar.

Fase-fasenya adalah sebagai berikut

a) Fase motivasi

b) Fase pengenalan

c) Fase perolehan

d) Fase retensi

e) Fase pemanggilan

f) Fase generalisasi



g) Fase penampilan

h) Fase umpan balik 12

Agar tujuan dari pembelajaran itu tercapai secara efektif dan efisien maka

kedua belah pihak baik itu guru maupun siswa harus bersinergi secara bersamaan.

Faktor utama dilihat bagaimana guru tersebut melaksanakan pembelajaran yang aktif

dan menyenangkan sehingga siswa termotivasi dan nyaman dalam mengikuti

pembelajaran.

c. Prinsip – prisip Pembelajaran Berbasis Portofolio

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi dengan model portofolio

terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yakni:

1) Saling Percaya

Antara guru sebagai evaluator dan siswa sebagai pihak yang dievaluasi harus

saling percaya. Siswa harus memiliki kepercayaan bahwa evaluasi yang dilakukan

guru  bukan semata-mata menilai hasil pekerjaannya, akan tetapi sebagai upaya

pemberian umpan balik  untuk meningkatkan hasil belajar.

2) Keterbukaan

Portofolio adalah penilaian yang dilaksanakan secara terbuka, artinya guru

sebagai evaluator bukan hanya berperan sebagai  orang yang memberikan nilai

atau kritik, akan tetapi siswa yang dievaluasi perlu memahami mengapa kritik itu

muncul,oleh sebab itu guru harus terbuka melalui argumentasi yang tepat  dalam

setiap memberikan penilain. Untuk menciptakan keterbukaan, dalam setiap proses

pembelajaran guru harus menciptakan iklim belajar yang menyenangkan,sehingga

12Yuliani Nurani Sujiono, 2010, Mengajar dengan Portofolio, Jakarta: PT Indeks, hh. 27-31



setiap siswa dapat menunjukan kemampuanya tampa ada perasaan takut atau

malu.

3) Kerahasiaan

Sebelum dilaksanakan pameran, kerahasian (evidence) dokumen setiap siswa

harus dijaga. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan diri setiap siswa

4) Milik Bersama

Guru dan siswa harus merasa bahwa evidence portofolio adalah milik bersama.

Oleh sebab itu semua pihak harus menjaganya secara baik.

5) Kepuasan dan Kesesuaian

Hasil akhir dari penilaian portofolio adalah ketercapain kompetensi  seperti yang

dirumuskan dalam kurikulum. Guru dan siswa akan merasa puas manakala

kompetensi itu telah tercapai

6) Budaya Pembelajaran

Penilaian portofolio harus dapat mengembangkan budaya belajar. Sebab penilaian

portofolio itu sendiri mengandung  proses pembelajaran.

7) Refleksi

Dalam penerapan model pembelajaran  portofolio seorang guru harus dapat

membedakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas yang telah diberikan

dari waktu ke waktu. Salah satu tujuan dari penilaian hasil belajar adalah untuk

mengetahui sejauh mana murid telah mencapai hasil belajar yang direncanakan



sebelumnya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Allah SWT berfirman dalam

Q.S Al-Hasyr ayat 18:










Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha

mengetahui apa yang kamu kerjakan ( Q.S Al-Hasyr ayat 18)

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, maka untuk mengukur keberhasilan

proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat dilihat dari hasil belajar siswa

sebelumnya. Apabila sebagian siswa tidak mampu menguasai materi pelajaran,

maka guru harus mengoreksi pelaksanaan pembelajaran yang diterapkannya

sebelumnya agar siswa benar-benar menguasai materi tersebut.

8) Berorientasi pada Proses dan Hasil

Pembelajaran portofolio bertumpupada dua sisi yang sama pentingnya, yakni sisi

proses dan hasil secara seimbang. Pembelajaran portofolio mengikuti setiap aspek

perkembangan siswa, bagaimana cara belajar siswa, bagaiman motivasi belajar,

sikap, minat, kebiasaan, dan lain sebagainya dan pada akhirnya bagaimana hasil

belajar yang diperoleh siswa. Dengan demikian pembelajaran portofolio tidak



hanya sekedar menilai hasil akhir yang dimiliki siswa  akan tetapi  juga proses

pembelajaran yang dilakukan siswa.13

Prinsip penilain portofolio yang lain adalah memberikan kepada siswa

kesempatan untuk melakukan refleksi bersama-sama. Siswa dapat merefleksikan

tentang proses berfikir mereka sendiri, kemampuan pemahaman mereka sendiri,

pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Tidak hanya itu, penilain

portofolio juga harus diarahkan untuk menilai proses belajar siswa, seperti catatan

prilaku harian, sikap dan motivai belajar,  antusias tidak hanya dalam mengikuti

pembelajaran, baik dalam kegiatan belajar kelompok maupun individual. Bukan

hanya proses belajar, tetapi juga harus menilai hasil  akhir suatu tugas yang diberikan

oleh guru. Dalam melakukan penilaian portofolio  guru harus benar-benar memahami

dan mengaplikasikan  prinsip-prinsip ini agar dalam proses pembelajaran terjadi

hubungan yang baik dan kondisional antara guru dengan siswanya

d. Model Pembelajaran Berbasis Portofolio

1) Model Prinsip (Dasar) Siswa Aktif

Pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang lebih banyak

melibatkan aktivitas siswa dalam mengakses berbagai  informasi dan pengetahuan

untuk dibahas dan dikaji dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga mereka

mendapatkna berbagai pengalaman yang dapat meningkatkan

kompetensinya.14Model pembelajaran ini berpusat pada siswa itu sendiri, yakni

siswa yang aktif. Artinya proses pembelajaran semuanya dikelola oleh siswa.

Proses pembelajaran ini dimulai dari perencanaan kelas, kegiatan lapangan, dan

13Wina Sanjaya, 2006, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi, Jakarta:
Kencana, hh. 202-203

14Rusman, 2010, Model-model Pembelajaran, Jakarta: Rajawali Pers, h. 324



laporan. Dalam fase perencanaan kelas aktivitas siswa yang terlihat pada saat

mengidentifikasi masalah dalam menggunakan teknik votting. Misalnya siswa

melakukan votting untuk memilih salah satu masalah untuk kajian kelas. Dalam

fase lapangan, aktifitas siswa lebih tampak dengan berbagai teknik wawancara

pengamatan. Mereka mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk

menjawab permasalahan yang menjadi kajian kelas mereka. Dalam fase laporan,

aktifitas mereka terfokus pada perbuatan Portofolio kelas. Misalnya keterampilan

siswa itu sendiri

2) Kelompok Belajar Kooperatif

Model pembelajaran kooperatif adalah  rangkaian kegiatan belajar  yang

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan

pembelajaran yang telah dirumusskan.15Maksud belajar secara kelompok dalam

model ini adalah berbasis kerja sama atau begotong royong dan saling membantu

dalam mengerjakan tugas antara siswa, sekolah dan orang tua. Model

pembelajaran kooperatif di pandang sebagai proses pembelajaran yang aktif,

sebab siswa akan banyak belajar dalam berbagi pengetahuan serta tanggung jawab

individu tetap merupakan kunci keberhasilan pembelajaran.16

3) Reaktif Teacing

Model pembelajaran ini tenaga pengajar itu harus menerapkan strategi belajar

yang tepat agar siswanya mempunyai motivasi yang tinggi. Dalam belajar yaitu

dengan meyakini siswa dengan kehidupan yang nyata. Model pembelajaran ini

siswa yang dituntut aktif sementara guru mensyaratkan Reaktif.

15Wina Sanjaya, 2006, Strategi Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta:Kencana,
h. 241

16Daryanto, Muljo Rahardjo. 2012, Model Pembelajaran Inovatif, Yogyakarta:Gava Media, h. 229



4) Juyfull learning

Materi pelajaran apabila dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan,

pelajaran tersebut akan mudah dipahami, ini berarti bahwa model pembelajaran

portofolio mengandung prinsip dasar bahwa belajar itu harus menyenangkan.

5) Pembelajaran Partisipatorik

Pembelajaran partisipatif dapat diartikan sebagai keterlibatan peserta didik dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.17 Model pembelajaran

portofolio dalam pembahasan ini menganut prinsip dasar pembelajaran

partisipatorik, yaitu siswa belajar sambil melakoni (learning by doing) salah satu

bentuk dari siswa yang melakoni yaitu siswa belajar hidup berdemokrasi. Dalam

model ini siswa sangat berperan sekali atau ia dikatakan sebagai peran utama

dalam suatu kegiatan. Misalnya pada saat memilih bahwa siswa dapat menghargai

dan menerima pendapat dan didukung oleh suara terbanyak. Artinya model ini

tidak diwariskan tapi dialami dan dipelajari.18 Partisipatorik berasal dari kata

partisipasi yaitu keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan.

Partisipatorik berarti perencanaan yang melibatkan beberapa orang yang

berkepentingan dalam suatu kegiatan.19

Tenaga pengajar dalam proses pembelajaran harus bisa menyesuaikan strategi

yang tepat agar siswa mempunyai motivasi yang tinggi. Kedudukan guru disini

adalah sebagai penasehat dan pemberi saran, membimbing mengarahkan serta

menilai siswa setelah semua kegiatan berakhir.

e. Manfaat Pembelajaran Berbasis Portofolio

17Mulyasa, 2009, Kurikulum yang Disempurnakan, Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, h. 241
18Dimyati. 2002, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT. Rineka Cipta, h. 11
19Made Pidarta, 1990, Perencanaan Pendidikan Partisifatorik, Jakarta : Rinika Cipta, h. 33



Dalam buku karangan Abdul Majid, dijelaskan bahwa manfaat Portofolio

adalah sebagai berikut:

1) Portofolio menyajikan atau memberikan bukti yang jelas atau lebih
lengkap tentang kinerja siswa dari pada hasil tes di kelas.

2) Portofolio dapat merupakan catatan penilaian yang sesuai dengan
program pembelajaran yang baik.

3) Portofolio merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa.
4) Penggunaan Portofolio penilaian memberikan kesempatan kepada siswa

untuk menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangannya atau
kesalahannya dalam mengerjakan tugas.

5) Penggunaan Portofolio penilaian mencerminkan pengakuan atas
bervariasi gaya belajar siswa.

6) Portofolio memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan aktif
dalam penilaian hasil belajar.

7) Portofolio membantu guru dalam menilai kemajuan siswa.
8) Portofolio membantu guru dalam mengambil keputusan tentang

pembelajaran atau perbaikan pembelajaran.
9) Portofolio merupakan bahan yang relative lengkap untuk berdiskusi

dengan orang tua, siswa tentang perkembangan siswa yang bersangkutan.
10) Portofolio membantu pihak luar untuk menilai program pembelajaran

yang bersangkutan.20

Jika pembelajaran yang dilaksanakan guru terlaksana dengan baik dan efektif

maka manfaatnya tidak hanya berdampak kepada siswa dan guru saja akan tetapi

manfaatnya juga akan berpengaruh terhadap instansi atau sekolah yang berkaitan.

Jika pembelajarannya berjalan dengan baik maka siswa-siswa yang dihasilkan

sekolah tersebut juga patut diperhitungkan kompetensi dan pengetahuanya sehingga

secara otomatis akan meningkatkan mutu dan peminat sekolah yang berkaitan.

f. Metode yang Digunakan dalam Pembelajaran Berbasis Portofolio

Pembelajaran berbasis Portofolio ini pada prosesnya menggunakan metode-

metode, hal ini untuk mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran tersebut.

Adapun metode-metodenya sebagai berikut:

1) Metode Inkuiri

20Abdul Majid, 2004, Op. Cit, h. 194



Penggunaan metode ini didasarkan atas beberapa pemikiran para ahli dan hasil-

hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keunggulan

terutama untuk mengembangkan kemampuan berfikir maupun pengetahuan, sikap

dan nilai para siswa disanding dengan pendekatan klasikal atau tradisional, seperti

yang dikemukakan Bruner bahwa model pembelajaran inkuiri ini dimulai dengan

memahami konsep, arti dan hubungan melalui proses intuitif kemudian dapat

dihasilkan suatu kesimpulan. Dalam inquiri, seseorang bertindak sebagai seorang

ilmuwan(scientist), melakukan eksperiman,dan melakukan kegitan

mental.21Prosedur penggunaan model ini dapat dilakukan guru secara sederhana

yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa, selanjutnya siswa

ditugasi untuk menjawab dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Dalam

menjawab pertanyaan siswa perlu mengadakan suatu pencarian sebagai bukti

bahwa jawaban yang mereka berikan adalah benar. Bukti itulah yang akan

dijadikan sebagai Portofolio

2) Metode E-Learning

E-Learning yakni kegiatan pembelajaran yang menggunakan rangkaian

elektronik (LAN, WAN, atau internet) untuk menyampaikan isi pembelajaran

interaksi atau bimbingan.22 Melalui perangkat elektronik komputer yang

tersambungkan ke internetsiswa berupaya memperoleh bahan belajar yang sesuai

dengan kebutuhannya. Penerapan metode ini dapat dilakukan dengan cara

memberikan tugas kepada siswa untuk mencari informasi yang berkaitan dengan

kompetensi dasar/topik yang sedang dipelajari dan selanjutnya siswa

21Oemar Hamalik, 2010, Proses Belajar Mengajar, Jakarta:PT. Bumi Aksara, h. 219
22Rusman, Op Cit, 2010, h. 346



mempresentasikan hasil pencarian tersebut di kelas. Kemudian hasil pencarian

informasi yang dikemukakan siswa itulah Portofolio, arahnya yaitu mengacu

pembelajaran belajar siswa aktif.

3) Metode VCT

VCT (Value Clarivication Technique) merupakan teknik atau cara

mengungkapkan nilai. Nilai-nilai dimaksud adalah nilai-nilai yang terdapat dalam

suatu pokok bahasan, carita, nyanyian, kejadian, dan sebagainya

Model ini dapat dilaksanakan guru dengan siswa dengan cara:

a) Siswa diberikan tugas untuk mencari sesuatu yang dapat dianalisa secara

seksama mengamati suatu kejadian selanjutnya menganalisa nilai-nilai

tersebut, analisa dikumpulkan sehingga menjadi Portofolio.

b) Guru menyiapkan daftar baik-buruk, daftar tingkat urutan atau daftar membaca

perkiraan orang lain terhadap diri kita, dan lain-lain. Siswa diminta untuk

menjawab dalam kertas-kertas yang akhirnya dikumpulkan oleh guru sebagai

Portofolio siswa.23

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Model Pembelajarn Berbasis

Portofolio

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi model pembelajaran portofolio pada

mata pelajaran Agama Islam terdiri dari  faktor intern dan ekstern, adapun faktor

intern adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangat lah penting adanya untuk

mencerdaskan suatu bangsa atau negara, dan bahkan jika dipilih untuk berperang

23Arnie Fajar, 2009, Op Cit, hh. 48-51



dijalan Allah atau menimba ilmu, Allah memerintahkan hambanya untuk

menuntut ilmu sebagian. Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-taubah ayat

122 sebagai berikut:











Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang).

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi

peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya

mereka itu dapat menjaga dirinya.(Q.S At-taubah:122)

Dari penjelasan di atas jelas bahwa Allah tidak menyuruh seluruh umat

Islam untuk pergi berperang, melainkan ada yang tinggal beberapa untuk

menuntut ilmu dan memberi peringatan kepada mukmin-mukmin lainya. Begitu

pentingnya pendidikan seperti yang dijelaskan dalam surat di atas bahwa

pendidikan merupakan hal utama dalam mencerdaskan dan memberi peringatan

kepada calon generasi bangsa ke depanya.

Begitu juga dengan pendidikan seorang guru dalam mengemban tugasnya

sebagai pengajar, khususnya disini pendidikan tentang portofolio yang akan

diajarkan oleh guru kepada peserta didiknya di kelas. Latar belakang pendidikan

seorang guru dalam mengajar ini sangat perlu diperhatikan karena tingkat



pendidikan memiliki kemampuan aplikasi pada inovasi pembelajaran Portofolio.

Adapun hal-hal harus dilakukan oleh guru untuk mendalami Model Pembelajaran

Berbasis Portofolio (MPBP) adalah melalui pengalaman belajar praktik-empirik.

Model pembelaiaran ini dapat menuntut siswa kepada suatu keahlian dalam

bidang pendidikan. Adapun faktor-faktomya yaitu:

a) Mendorong kompetensi,

b) Tanggung jawab, dan

c) Partisipasi.

2) Pengalaman adalah guru yang sangat berharga, karena tampa pengalaman sesuatu

itu tidak akan berarti apa-apa, begitu juga dengan penerapan model pembelajaran

portofolio. Guru yang sudah pengalaman dalam mengajar tidak akan menemukan

hambatan atau kekakuan dalam mengajar siswanya, sebaliknya meraka mengajar

dengan ketenangan dan penuh dengan kreativitas. Adapun indikator pengalaman

dapat dilihat sebagai berikut:

a) Guru sudah memiliki buku tentang pembelajaran berbasis portofolio

b) Guru pernah mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis portofolio

c) Guru sudah mempraktekan pembelajaran portofolio di sekolah

d) Guru menerapakan pembelajaran berbasis portofolio dalam rencana

pelaksanaan pembelajaran.

Sedangkan faktor ekstern yaitu:

1) Biaya, dana pendukung dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dilakukan

disekolah. Jika tidak ada biaya maka segala kegiatan yang ada disekolah tidak

akan berjalan dengan baik dan efisien



2) Lingkungan, siswa-siswa disekolah membentuk suatu lingkungan pergaulan

yang dikenal sebagai lingkungan sosial siswa. Dalam lingkungan tersebut

terjadi pergaulan seperti hubungan akrab, kerja sama, bersaing, konflik, atau

perkelahian. Bila seorang guru tidak bisa mengendalikan lingkungan ini, maka

pembelajaran yang diberikanpun tidak akan diterima dan terserap oleh siswa.

Sebaliknya apabila guru dapat mengendalikan lingkungan sosial siswa ini maka

pembelajaran yang diberikan gurupun akan mudah diterima siswa

3) Waktu, di dalam kesempatan dan aktivitas yang serba sibuk, guru harus bisa

menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar proses pembelajaran tidak

terlaksana dengan sis-sia.

4) Sarana dan prasarana, saran pembelajaran meliputi buku pelajaran,  buku

bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah, dan beerbagai media pengajaran

yang lain. Prasarana pembelajaran meliputi gedung sekolah, ruang belajar,

lapangan olahraga, ruang ibadah,  ruang kesenian, dan peralatan olahraga.

Lengkapnya sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kondisi

pembelajaran yang baik.

5) Kurikulum sekolah, program pembelajaran di sekolah berdasarkan pada suatu

kurikulum. Kurikulum disusun berdasarkan tuuntutan kemajuan masyarakat.

Apabila kurikulum yang diterapkan  di suatu sekolah sesua dengan tuntutan

masyarakat dan sesuai dengan pekembangan zaman maka hasil dari kurikulum

itupun akan baik begitu juga sebaliknya. 24

Faktor lainnya yang perlu penulis tambahkan disini adalah faktor motivasi dari

siswa itu sendiri. Jika motivasi siswa dalam mengikuti dan menerima pembelajaran

24Dimyati, Mudjiono, 2009,Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: PT Rineka Cipta, hh. 249-253



yang diberikan guru tinggi maka proses dan hasil dari pembelajaran itupun akan baik

dan memuaskan.

2. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama  terdiri atas dua kata, yaitu” Pendidikan” dan “Agama”. Kata

“pendidikan” secara etimologi berasal dari kata didik yang berarti “proses pengubahan

tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia

melalui pendidikan dan latihan”. Istilah pendidikan  ini semula berasal dari bahasa

Yunani, yaitu paedagogie yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah

ini kemudian diterjemahkan  ke dalam bahasa Inggris dengan kata education yang

berarti pengembangan atau bimbingan. Sedangkan pendidikan atau tarbiah, menurut

pandangan Islam, adalah merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia. Karena

manusia adalah khalifah Allah, yang berarti bahwa manusia mendapat kuasa dan

limpahan wewenang dari Allah untuk melaksanakan pendidikan terhadap alam dan

manusia, maka manusialah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan

tersebut. Seperti dalam Firman Allahal-An’am 106









Artinya: Ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tiada Tuhan

(yang berhak disembah) melainkan Dia , dan berpalinglah dari orang-orang

musyrik. (Q.S al-An’am  ayat 106)



Dalam pandangan keagamaan, Islam menghendaki agar manusia dididik supaya

ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh

Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah. Seperti

dalam surat az Dzariyat ayat 56 :




Artinya: Dan Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali supaya mereka beribadah

kepada-Ku.(Q.S az Dzariyat ayat 56)

Adapun pengertian pendidikan dari sudut pandang terminologi adalah usaha secara

sadar yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk menyiapkan siswa menuju

kedewasaan, berkecakapan tinggi, berkepribadian/berahlak mulia dan kecerdasan

berfikir  melalui bimbingan dan latihan.

Sementara agama berasal dari kata “religi”, religi berasal dari bahasa latin

relegere yang berarti kumpulan atau bacaan. Selain itu ada pula yang mengatakan

bahwa kata “religi”berasal dari kata “religare” yang berarti mengikat. Adapun arti

agama secara istilah  adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan

kekuatan gain yang harus dipatuhi yang menguasai manusia dan mempengaruhi

perbuatan-perbuatan manusia. Berdasarkan penjelasan di atas, yang dimaksud dengan

pendidikan agama adalah pendidikan yang materi dan arahannya adalah ajaran agama

yang ditujukan agar manusia mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya Tuhan,

patuh dan tunduk melaksanakan perintah-Nya dalam bentuk beribadah dan berahlak

mulia. Sementara itu pengertian Islam secara etimologi adalah kedamaian,



kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri, ketaatan ,dan kepatuhan.25 Secara

terminologi Islam adalah tunduk dan meyerah diri sepenuhnya kepada Allah, lahir

maupun batin dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalalah

pendidikan melalui ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap

siswa agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati,

dan mengamalkanajaran-ajaran agama Islam  yang telah diyakininya secara

menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan

hidupnya demi keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak.26Pendidikan Islam

diselenggarakan melalui aktivitas pendidikan dengan niat dan hasrat untuk

mengejewantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam.27Kegiatan pendidikan agama Islam ini

diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan

ajaran agama Islam dari siswa,  yang disamping membentuk kesalehan dan kualitas

pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial. Dalam arti, kualitas dan

kesalehan pribadi itu  diharapkan mampu memancar keluar dalam hubungan keseharian

dengan manusia lainya (bermasyarakat), baik yang seagama( sesama muslim) ataupun

yang tidak seagama ( hubungan dengan non muslim), serta dalam berbangsa dan

bernegara  sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan nasional (ukhuwah

wathaniyah ) dan bahkan ukhwah insaniyah ( persatuan dan kesatuan antarsesama

manusia).28

25Mohammad  Daud  Ali, 2008, Pendidikan Agama Islam, Jakarta:Rajawali Pers, h. 49
26Abdul Racham Saleh, 2006, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, Jakarta:PT. Raja

Grafindo Persada, hh. 1-6
27Muhaimin, 2009, Rekonstruksi Pendidikan Islam, Jakarta:Rajawali Pers, h.  14
28Muhaimin, 2004, Paradigma Pendidikan Islam, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, h. 76



Apabila seorang guru telah memiliki pengetahuan agama yang luas dan di akui secara

keilmuan maka di dalam memberikan pembelajaran dan mendidik siswa khusus dalam

materi pendidikan Islam guru tidak akan canggung dan salah arah. Jadi aspek ini

sangatlah penting agar pembelajaran yang berlangsung berjalan dengan baik dan lancar

sehingga tercapai hasil  yang memuaskan.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pembelajaran berbasis portofolio sudah pernah dilaksanakan oleh

peneliti-peneliti sebelumnya, seperti:

1. Pelaksanaan Penilain Portofolio dalam Mata Pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah

Negeri Pekanbaru yang dilakukan oleh peneliti Encik Abdul Rahman mahasiswa UIN

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Tahun 2005/2006

bahwa kemampuan guru dalam melaksanakan penilaian tergolong “kurang baik”.

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian ini adalah aspek

portofolionya saja. Sedangkan perbedaannya terletak pada model pembelajaran, faktor –

faktor, pokok bahasan pada mata pelajaran yang diteliti. Peneliti hanya melihat

bagaimana  penilain portofolio yang diterapkan guru bukan pada model pembelajaran

yang diterapkan.

2. Penerapan Asesment Portofolio Dalam Penilaian Hasil Belajar Sains SD yang

dilakukan oleh Sarah Fazilla mahasiswa pasca sarjana Universitas Pendidikan Indonesia

bahwa penerapan asesment portofolio yang diterapkan guru dalam penilian hasil belajar

sains SD tergolong “ sedang”.

Guru telah memahami konsep penilaian portofolio. Dimana terlihat bahwa guru

telah mampu mengidentifikasi tujuan penggunaan asesmen portofolio, memahami isi



dari portofolio yang akan diterapkan ke siswa dan juga telah memahami prosedur

seleksi evidence, telah menetapkan fokus penilaian dan memahami kedudukan asemen

portofolio dalam pembelajaran SAINS. Namun guru masih belum memahami dalam

menentukan kriteria penilaian dan bentuk laporan dari portofolio siswa yang seharusnya

dapat memudahkan guru dalam memantau perkembangan siswa.29

Persamaan penelitian relevan diatas dengan penelitian ini adalah aspek

portofolionya saja. Sedangkan perbedaannya terletak pada model pembelajaran, faktor

–faktor, pokok bahasan pada mata pelajaran yang diteliti, dan tingkat pendidikannya.

Peneliti hanya melihat bagaimana  penilain portofolio yang diterapkan guru bukan pada

model pembelajaran yang diterapkan.

C. Konsep Operasional

Konsep Operasional digunakan untuk memperjelas konsep teori yang digunakan

dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari dari kesalah pahaman dalam

memahami apa yang dikehendaki oleh teori yang ada dalam penelitian ini.

Indikator penerapan model pembelajaran berbasis Portofolio pada mata pelajaran

Pendidikan Agama Islam ialah:

1. Guru membentuk beberapa kelompok di kelas

2. Guru mengidentifikasi masalah sebelum belajar

3. Guru memilih masalah untuk kajian kelas atas suara terbanyak

4. Guru mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji

5. Guru membuat portofolio kelas

6. Penyajian portofolio

29http://jurnal.upi.edu/file/Sarah_Fazilla.pdf



7. Guru melaksanakan refleksi pengalaman belajar siswa

Kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

pembelajaran pendidikan Agama Islam berbasis Portofolio dapat dilihat dari faktor

pendidikan, pengalaman, dan faktor ekstern.

1. Pendidikan

Latar belakang pendidikan seorang guru dalam mengajar sangat perlu diperhatikan

karena tingkat pendidikan memiliki kemampuan aplikasi pada inovasi pembelajaran

Portofolio. Adapun faktor yang dilakukan oleh guru untuk mendalami Model

Pembelajaran Berbasis Portofolio (MPBP) adalah melalui pengalaman belajar praktik-

empirik.

2. Pengalaman

Pengalaman adalah guru yang sangat berharga, karena tanpa pengalaman sesuatu itu

tidak, akan berarti apa-apa, begitu juga dengan belajar tentang penerapan model

pembelajaran berbasis Portofolio.

Karena dengan adanya pengalaman maka sesuatu itu akan mudah dikerjakan, adapun

indikator pengalaman dapat dilihat dengan indikator sebagai berikut:

a. Guru sudah memiliki buku tentang pembelajaran berbasis Portofolio.

b. Guru pernah mengikuti pelatihan pembelajaran berbasis Portofolio.

c. Guru sudah memperaktekan model belajar berbasis Portofolio di sekolah.

Sedangkan kalau dilihat dari faktor ekstern yaitu:

1. Biaya dan waktu

2. Sarana dan prasarana




