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ABSTRAK  

 

PENGARUH ASESMEN PORTOFOLIO TERHADAP PENINGKATAN  SELF 

REGULATION DAN KEMAMPUAN KOGNITIF SISWA KELAS XI  

PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI DI SMAN 12  

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh  

Ernawati 

 

 

Berdasarkan pra penelitian di SMAN 12 Bandar Lampung pada mata pelajaran 

biologi penilaian pembelajaran yang banyak dipergunakan paper and pencil test yang 

menekankan pada kemampuan kognitif berupa soal esai tanpa memberikan written 

feedback. Nilai afektif yang rendah disebabkan karena siswa belum memiliki 

pengaturan diri yang baik atau self regulation yang baik. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh asesmen portofolio terhadap peningkatan self regulation 

dan kemampuan kognitif dan besarnya kontribusi yang diberikan asesmen portofolio 

terhadap self regulation dan kemampuan kognitif siswa kelas XI pada mata pelajaran 

biologi di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan 

Quasi Eksperiment dengan desain penelitian The Mathching Only and Pretest-

Posttest Control Group Desain.  

Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata self regulation awal kelas eksperimen 

70,89, dan nilai self regulation akhir 85,08 dengan perolehan N-Gain 0,48. Pada kelas 

kontrol nilai rata-rata self regulation awal 75,61, dan nilai rata-rata self regulation 

akhir 83,60 dengan perolehan N-Gain 0,32. Nilai rata-rata pretest kemampuan 

kognitif 42,90 dan nilai posttes kemampuan kognitif 83,39 dengan perolehan N-Gain 

0,71. Pada kelas kontrol nilai rata-rata pretest kemampuan kognitif 43,64 dan nilai 

rata-rata posttes kemampuan kognitif 78,94 dengan perolehan N-Gain 0,63. 

Berdasarkan uji t independent self regulation untuk nilai N-Gain diperoleh sig (2-

tailed) 0.001 < a (0.05), dan uji t independent kemampuan kognitif untuk nilai N-

Gain diperoleh sig (2-tailed) 0.018 < a (0.05). Untuk uji regresi linear Sederhana 

diperoleh R Square 0,792 artinya 79,2% kemampuan self regulation dipengaruhi oleh 

asesmen portofolio. Untuk uji regresi linear Sederhana diperoleh R Square 0,505 

artinya 50,5% kemampuan kognitif dipengaruhi oleh asesmen portofolio. 

Berdasarkan hasil angket respon siswa diketahui bahwa siswa merespon positif 

penggunaan asesmen portofolio.  

 

  

Kata Kunci : Asesmen Portofolio, Kemampuan Kognitif dan Self Regulation  
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MOTTO 

 

                               

                             

        

  

 

Artinya :  Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, di 

depan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia (QS. Ar-Rad : 

11)
1
 

 

  

 

 

  

 

 

                                                           
1
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 

250.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan berkenan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak 

didik.Pendidikan bertalian dengan transmisi pengetahuan, sikap, kepercayaan, 

keterampilan dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda. Pendidikan 

adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia menurut apa yang 

diharapkan oleh masyarakat.
1
 Pendidikan saat ini harus mampu membekali setiap 

siswa dengan pengetahuan, nilai-nilai dan sikap serta keterampilan dimana proses 

belajar bukan semata-mata menggambarkan pengetahuan saja tetapi harus mampu 

menggali potensi-potensi siswa untuk memiliki keterampilan yang diperlukan dalam 

kehidupan. Perubahan secara terus menerus menuntut perlunya perbaikan sistem 

pendidikan nasional termasuk sistem penilaian untuk mewujudkan masyarakat yang 

mampu bersaing dengan perubahan zaman. 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa, standar penilaian pendidikan 

adalah standar nasional pendidikan yang  berkaitan dengan mekanisme, prosedur, 

dan instrument penilaian hasil belajar peserta didik. 
2
 

 

                                                           
1
Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 10. 

2
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS dan Peraturan Pemerintah R.I. 

Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta Wajib Belajar, Pasal 1, Ayat 11, (Bandung: 

Citra Umbara, 2014),  h.61.   

1 



2 

 

Penilaian merupakan salah satu komponen pokok dalam proses 

pembelajaran.
3
Dengan melakukan penilaian, guru sebagai pengelola kegiatan 

pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki siswanya.Kemampuan 

guru dalam melakukan penilaian merupakan salah satu faktor yang ikut 

mempengaruhi keberhasilan dalam pendidikan.
4
 Menurut Bahrul Hayat, penilaian 

merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar.
5
Artinya penilaian tidak 

hanya diaksanakan diakhir pembelajaran namun juga dilaksanakan saat pembelajaran 

sedang berlangsung.
6
 Jadi penilaian bertujuan untuk melihat proses perkembangan 

siswa yang mempengaruhi keberhasilannya dalam belajar. Sebagaimana firman Allah 

dalam Al-Qur`an surat  Al-„Ankabut ayat 2 yang menerangkan tentang penilaian, 

yaitu :  

  ٢ َأن ُيتَۡرُكٓوْا َأن َيُقوُلٓوْا َءاَمَّنا َوُهمۡ َلا ُيفَۡتُّنوَن ٱلَّناُس َأَحِسَب 
 

Artinya :Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya  

dengan mengatakan, “Kami telah beriman,” dan mereka tidak diuji?
7
 

 

                                                           
3
A. Wijayanti, “Pengembangan Authentic Assessment Berbasis Proyek dengan Pendekatan 

Saintifik untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Ilmiah Mahasiswa”, Jurnal Pendidikan IPA 

Indonesia. Vol. 3 No. 2 (2014). 
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Agus Budiman dan Jailani, “Pengembangan Instrumen Asesmen High Order Thinking Skill 

(HOTS) pada Mata Pelajaran Matematikan SMP Kelas VIII Semester 1”, Jurnal Riset Pendidikan 

Matematika, Vol. 1 No 2 (2014). 
5
Bahrul hayat, Prinsip-Prinsip dan Strategi Penilaian di Kelas (2006)bukuke 1 dalam buku 

Assessment Berbasis Kelas, (Jakarta: Pusat Penilaian Penidikan Balitbang Depdiknas, 2008) h.6. 
6
Widi Puji Astuti, Andreas Priyono Budi Prasetyo dan Enni Suwarsi Rahayu, “Pengembangan 
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“Lembaran Ilmu Kependidikan”, Vol. 41 No. 1 (April 2012), ISSN 0216-0847. 
7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya  (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 396 
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Pada ayat ini Allah bertanya kepada manusia yang telah mengaku beriman 

dengan mengucapkan kalimat syahadat apakah mereka akan dibiarkan begitu saja 

mengakui keimanan tanpa lebih dahulu diuji?.Tentu tidak, setiap orang beriman harus 

diuji lebih dahulu.Untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh 

pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu-ragu sehingga iman mereka 

masih rapuh. Berdasarkan tafsir Al-Qur‟an surat Al-„Ankabut, ayat 2 bila 

dihubungkan dengan penilaian menunjukan bahwasanya penilaian merupakan 

komponen yang sangat penting dan harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. 

Kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran saja tidak cukup, tetapi 

mereka harus diuji untuk mengukur perkembangannya. Oleh karena itu, dalam proses 

pembelajaran harus dilakukanpenilaian untuk mengetahui kemajuan belajar siswa 

terutama pada mata pelajaran biologi.  

Biologi merupakan wahana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan 

sikap serta bertanggung jawab kepada lingkungan. Biologi berkaitan dengan cara 

mencari tahu dan memahami alam dan makhluk hidup secara sistematis sehingga 

pelajaran biologi bukan hanya penguasaan kumpulan-kumpulan fakta tetapi juga 

proses penemuan. Oleh karena itu, untuk memahami pelajaran biologi dengan baik 

hendaknya siswa diberikan pengalaman langsung, sehingga siswa dapat mempelajari 

dan memahami pelajaran lebih cepat. 

Sebagaimana hakikat IPA ada yang sebagaian produk dan sebagian proses, 

maka dalam penilaian belajar Biologi pun terdapat penilaian produk atau hasil belajar 
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dan penilaian proses belajar.
8
 Untuk itu dalam proses pembelajaran cara 

mengaksesnyapun hendaknya tidak mempergunakan asemen sumatif saja, tetapi 

menyeimbangkan dengan penggunaan asesmen formatif menekankan pada proses 

penilaian afektif, kognitif, dan psikomotor siswa sehingga dapat sesuai dengan 

hakikat sains (IPA).  

Asesmen untuk pembelajaranmemiliki komponen untuk memberikan feedback  

(umpan balik) serta memfasilitasi siswa untuk melakukan penilaian diri (self 

assessment) adalah asesmen formatif. Dimana asesmen formatif dalam pembelajaran 

dapat memantau perkembangan sekaligus memperbaiki proses belajar mengajar. 

Black dan Wiliam dalam jurnal Ina latifa, Hartono, dan Sunyoto menyatakan, 

asesmen formatif adalah keseluruhan aktivitas guru dan atau siswa yang menyediakan 

informasi sebagai umpan balik (feedback) untuk meningkatkan kualitas kegiatan 

belajar mengajar.
9
  Asesmen formatif tidak dibuat untuk menggantikan tes tertulis 

(penilaian sumatif), melainkan merupakan upaya untuk melengkapi keterbatasan tes 

tertulis yang hanya mengukur hasil akhir tanpa melihat proses belajar siswa. 

Penggunaan asesmen diharapkan dapat memudahkan siswa dan guru dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Komponen pertama asesmen formatif yaitu umpan balik.Umpan balik biasanya 

dilakukan secara lisan (oral feedback) dan tulisan (written feedback).Oral 

                                                           
8
Nurayni Y. Rustaman, Et al. Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Bandung : FMIPA UPI, 

2003), h.178.  
9
Ina Latifa Rahmawati, Hartono, Sunyoto Eko Nugroho.  “Pengembangan Asesmen Formatif 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Self Regulation Siswa Pada Tema Suhu dan Perubahanya”.Unnes 

Science Education Journal ISSN 2252-6617 ( Februari 2015), h. 834.  
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feedbackdiberikan secara langsung dengan cara guru memberikan informasi berupa 

koreksi jawaban siswa yang salah atau kurang tepat di depan kelas. Pada umpan balik 

ini terjadi interaksi siswa dengan guru secara langsung.Written feedback dilakukan 

dengan cara memberi informasi berupa koreksi terhadap jawaban singkat siswa yang 

salah atau kurang tepat pada lembar jawaban siswa atau tugas-tugas.
10

 

Pemberianfeedback(umpan balik) merupakan kunci dalam pembelajaran.Umpan 

balik yang efektif dapat memberikan bimbingan kepada siswa bagaimana melakukan 

perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat memperkecil tingkat kesalahan 

siswa.Oleh sebab itulah  feedbackseharusnya, tidak hanya dilakukan di akhir proses 

pembelajaran, melainkan juga pada saat proses pembelajaran.
11

Sehingga feedback 

yang diberikan pada proses pembelajaran dapat memberikan kesempatan bagi siswa 

untuk memperbaiki proses belajarnya. Diperkuat oleh Sapto Haryako yang 

mengungkapkan, pemberian umpan balik memiliki peran yang sangat penting dalam 

mata kuliah Praktik Elektronika pada Jurusan Teknik Elektronika.Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa,kinerja praktikum mahasiswa yang mendapat umpan balik 

langsung lebih unggul dibandingkan dengan kinerja praktikum mahasiswa yang 

diberi umpan balik tertunda.
12

Hal ini menunjukan strategi umpan balik dapat 

                                                           
10

Tengku Idris, “Pengembangan Habits Of Mind dan Penguasaan Konsep dengan 

Menggunakan Asesment Portofolio pada Siswa Kelas XI”. Tesis tidak diterbitkan, (Pendidikan Biologi 

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012), h.14.    
11

Ina Latifa Rahmawati, Hartono, Sunyoto Eko Nugroho. OP.Cit. h. 834. 
12

Sapto Haryoko, “Efektivitas Strategi  Pemberian Umpan Balik Terhadap Kinerja Praktikum 

Mahasiswa D-3 jurusan Teknik Elektronika”. Jurnal Cakrawa PendidikanNO. 1 ( Februari 

2011).h.113.   
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meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran mata kuliah Praktik Elektronika 

pada Jurusan Teknik Elektronika.  

Komponen kedua dari asesmen formatif adalah self assessment.Asep Jihad dan 

Abdul Haris menyatakan bahwa, self assessment adalah suatu teknik penilaian 

dimana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, 

dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran 

tertentu.13Teknik self assessmentdapat mengukur pencapaian kompetensi yang 

dipelajari siswa seperti ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Fera Emilia Sari dalam 

Sri wahyuni mengungkapkan, keuntungan teknik penilaian diri antara lain sebagai 

berikut:1) dapat menumbuhkan rasa percaya mahasiswa, karena mereka diberi 

kepercayan untuk menilai dirinya sendiri, 2)mahasiswa menyadari kekuatan dan 

kelemahan dirinya,  karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, 3) dapat mendorong, membiasakan,dan 

melatih mahasiswa untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan 

objektif dalam melakukan penilaian.
14

 Inilah kelebihan yang akan diperoleh guru 

apabila dalam penilaian pembelajaran dapat memberikan self assessment.  

Teknik self assessmentyang ada dalam asesmen formatifdapat mengukur 

pencapaian kompetensi yang dipelajari siswa seperti ranah kognitif, dan afektif.Anas 

Sudijono menyatakan, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental 

                                                           
13

Asep Jihad, dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta : Multi Persindo, 2013), h. 

116.    
14

Fera Emilia Sari, Keefektifan Self and Peer Assessment pada Praktikum Kimia Materi Titrasi 

Asidi Alkalimteri, Sekripsi Tidak Diterbitkan (Universitas Negeri Semarang : 2013), h. 12 et seq.  
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(otak). Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah 

termasuk dalam ranah kognitif.
15

Kemampuan kognitif yang kita miliki berkaitan 

dengan pengetahuan kemampuan berfikir dan kemampuan memecahkan 

masalah.Saunadalam penelitianya menyatakan, kemampuan kognitif erat 

hubungannya dengan prestasi belajar.Tanpa kemampuan kognitif sulit dibayangkan 

seorang siswa dapat berfikir, karena tanpa kognitif mustahil siswa tersebut dapat 

memahami materi-materi pelajaran yang disajikan kepadanya.
16Dari uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan kognitif yang bagus 

dapat dengan mudah memahami materi-materi pelajaran sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar melalui hasil belajar yang bagus. 

Hasil belajar siswa yang baik dapat diperoleh salah satunya dari kemampuan 

kognitif yang baik. Pernyataan ini diperkuat dari hasil penelitian yang diungkapkan 

dalam jurnal Galuh dan Abdul yang manghasilkan, hasil belajar siswa yang 

menerapkan penilaian portofolio pada model pengajaran langsung pokok bahasan 

listrik dinamis di kelas X SMA Negeri 14 Surabaya untuk Tahun Ajaran 2012/2013 

lebih baik dari pada hasil belajar siswa yang tidak menerapkan. Penilaian potofolio 

juga berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa hal ini dibuktikan adanya 

koefisien korelasi sebesar 0,79 atau 79%.
17

 

                                                           
15

Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 

h. 49 etseq.   
16

Saona, (On-line), tersedia di : C:\Users\User\Downloads\Documents\2012-1-87201-

231408046-bab1-15082012124636_2.pdf ( Januari 2012).  
17

Galuh Rahmawati dan Abdul Aziz Abdullah, “ Pengaruh Penilaian Portofolio Pada Model 

Pembelajaran Langsung Pokok Bahasan Listrik Dinamis Terhadap Ketuntasan Hasil Belajar”. Jurnal 

Inovasi Pendidikan Fisika, Vol. 02 No 03 (2013). h. 133.  
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Meningkatkan prestasi belajar siswa selain mengukur aspek kognitif juga melihat 

aspek afektif yang dimiliki siswa khususnya kemampuanself regulation.Self 

Regulation adalah proses penyesuaian diri dan pemeliharan stabilitas mental, 

kemampuan untuk mengatur diri, mengarahkan diri.18Kemampuan mengatur diri atau 

self regulation memang penting bagi siswa karena dapat mencegah individu dari 

penyimpangan kepribadian dan mengarahkan kepribadian normal mencapai 

pengendalian diri dan penyesuaian diri dalam proses pembelajaran yang mampu 

memotivasi dirinya sendiri. 

Asesmen portofolio dapat melihat siswa sebagai individu yang berperan aktif 

yang mampu meningkatkan motivasi siswa yang terdapat di dalam self regulation. 

Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang diungkapkan oleh Lestari Budi 

Utami, I Made Yudana, A. A. I. N. Marhaeni dari hasil penelitian yang menunjukkan: 

1) terdapat perbedaan kemampuan menulis dalam Bahasa Inggris antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan asesmen portofolio dan siswa yang mengikuti 

pembelajaran dengan asesmen konvensional, 2) terdapat pengaruh interaksi antara 

model pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap kemampuan menulis 

dalam Bahasa Inggris siswa kelas XI MAN Amlapura, 3) untuk siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan implementasi 

asesmen portofolio memiliki kemampuan menulis Bahasa Inggris lebih tinggi dari 

pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan implementasi asesmen 

                                                           
18

Muhammad Ali, dkk,Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik,( Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 183. 
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konvensional, 4) untuk siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah, siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan implementasi asesmen portofolio memiliki 

kemampuan menulis Bahasa Ingris yang lebih rendah dari pada siswa yang mengikuti  

pembelajaran dengan implementasi asesmen konvensional.
19

 

Self regulationbermanfaat dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa.Karena siswa yang memiliki self regulation yang tinggi 

akan berdampak pada hasil belajar yang tinggi. Pernyataan ini diperkuat adanya bukti 

penelitian yang diungkapkan oleh Putri Zuhra Wardatul Janah yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang erat dan positif antara self regulated learningdengan 

prestasi belajar pada siswa kelas XI SMK Informatika Bandung. Artinya semakin 

rendah self regulated learning, maka semakin rendah pula prestasi belajar pada siswa 

kelas XI unggulan di SMK Informatika Bandung.
20

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampungmengemukakan bahwa penilaian pembelajaran yang 

banyak dipergunakan adalah paper and pencil testyang belum melatih ragam 

alternatif penilaian lain yang terkait proses dengan melibatkan umpan balik. Paper 

and pencil testyang diberikan berupa soal multiple choice yang diberikan kepada 

siswa menggunakan tahapan Taksonomi Bloompada ranah kognitif. Guru 

belumpernah menggunakan rubic sebagai acuan dalam menilai kemampuan kognitif 

                                                           
19

Lestari Budi Utami, I Made Yudana, A. A. I. N. Marhaeni,  “Pengaruh ImplementasiAsesmen 

PortofolioTerhadap Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi Siswa 

Kelas XI MAN Amlapura”, e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 

Program Studi Administrasion Pendidikan Volume 4. ( 2013).     
20

Putri Zuhra Wardatul Jannnah, “Hubungan  SelfRegulated Learning Dengan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas XI SMK Informatika Bandung”. Prosending Penelitian SPeSIA, 20 Desember2015, h. 81.  
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siswa yang diakses dengan soal esai.Dalam penilaian pembelajaran biologi asesmen 

portofolio belum pernah dilakukan oleh guru biologi karena guru kesulitan dalam 

mengkonstruksi rubicdan mengalami keterbatasan alokasi waktu. 

Kemampuan afektif yang dinilai guru belum pernah melibatkan self 

regulation(pengaturan diri)siswa, sehingga siswa tidak dapat mengendalikan diri 

dalam menghadapi tugas-tugas pembelajaran, tidak dapat memotivasi dirinya sendiri, 

sehingga berdampak pada hasil belajar yang rendah.
21

 Untuk itu penting bagi siswa 

untuk melatihkan self regulation dalam belajar karena siswa yang memiliki self 

regulation yang tinggi akan berdampak pada hasil belajar yang tinggi sehingga tujuan 

dalam pembelajaran biologi dapat tercapai dengan baik.  

Fakta lapangan tersebut diperkuat lagi dengan hasil observasi yang dilakukan 

dilapangan terhadap pembelajaran biologi di kelas XI SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. Berdasarkan hasil pengamatan memperlihatkan 

pendekatan pembelajaran berpola teacher centered yaitu semua kegiatan 

pembelajaran berpusat pada guru. Aktivitas siswa terbatas hanya mendengarkan 

ceramah guru, menghafal materi, dan mencatat materi serta mengerjakan soal-soal 

latihan pada lembar kerja siswa (LKS). 

Selain pembelajaran yang berpusat pada guru, proses penilaian yang dilakukan 

dalam bentuk paper andpencil testyang menekankan padakemampuan kognitif 

                                                           
21

Fatma, Guru Mata Pelajaran Biologi, Wawancara Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA SMA, 

Bandar Lampung, 23 November 2015. 
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berupa soal esaitanpa memberikan written feedback. Akibatnya siswa tidak dapat 

melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang dapat memperkecil tingkat 

kesalahan siswa. Sehingga kondisi seperti ini menyebabkan siswa kurang aktif 

dalampembelajaran yang menyebabkan nilai afektif yang rendah, pengaturan diri 

yang rendah maka berdampak pada nilai kognitif yang rendah buktinya dari hasil 

pengamatan nilai kognitif ulangan harian siswa  selama 3 tahun terakhir dan data nilai 

afektif 1 tahun terakhir materi sistem ekskresi sebagai berikut : 
22

 

 

Tabel 1 

Nilai Ulangan Harian Materi Sistem Ekskresi Semester Genap Siswa Kelas XI 

IPA SMAN 12 Bandar Lampung dengan KKM 70 Tahun Ajaran 2012/2013 

 

NO Nilai 

Kelas XI IPA 

Jumlah Presentase 

Rata-

Rata 

 

Ket 
1 2 3 4 5 

1 91-100 1 7 2 3 7 20 9,61% 

67,75 

Diatas 

Rata-Rata: 

75 siswa = 

36,06% 

2 81-90 6 6 2 4 5 23 11,06% 

3 71-80 6 3 5 5 1 20 9,61% 

4 61-70 12 12 14 15 17 60 28,85% 

5 51-60 17 14 19 14 21 85 40,87% Dibawah 

Rata-Rata: 

133 siswa 

= 63,94% 
6 Jumlah 42 42 42 41 41 208 100% 

Sumber: Fatma, Dokumen Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Sistem Ekskresi 

Semester Genap, SMAN 12 Bandar Lampung, TA. 2012/2013. 

 

 

 

 

 

Tabel 2 

Nilai Ulangan HarianMateri Sistem Ekskresi Semester Genap Siswa Kelas XI 

IPA SMAN 12 Bandar Lampung dengan KKM 70 Tahun Ajaran 2013/2014 

 

                                                           
22

Ibid. 



12 

 

NO Nilai 

Kelas XI IPA 

Jumlah Presentase 

Rata-

Rata 

 

Ket 

1 2 3 4 5 

1 90-99 2 4 1 8 9 24 12% 

 

 

 

61,82 

 
 

Diatas 

Rata-Rata: 

99 siswa = 

49,5% 

2 80-89 5 7 2 2 5 21 11% 

3 70-79 8 4 7 9 3 31 15% 

4 60-69 9 5 13 3 1 31 15% 
Dibawah 

Rata-Rata: 

101 siswa 

= 50,5% 

5 50-59 3 10 10 4 11 38 19% 

6 40-49 3 7 6 5 7 28 14% 

7 30-39 10 3 1 9 4 27 14% 

8 Jumlah 40 40 40 40 40 200 100% 

Sumber: Fatma, Dokumen Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Sistem Ekskresi 

Semester Genap, SMAN 12 Bandar Lampung, TA. 2013/2014. 

 

 

Tabel 3 

Nilai Ulangan HarianMateri Sistem Ekskresi Semester Genap Siswa Kelas XI 

IPA SMAN 12 Bandar Lampung dengan KKM 75 Tahun Ajaran 2014/2015 

 

NO Nilai 

Kelas XI IPA 

Jumlah Presentase 

Rata-

Rata 

 

Ket 
1 2 3 4 5 

1 95-99 2 2 4 2 1 11 6% 

71,24 

Diatas 

Rata-Rata: 

85 siswa = 

45% 

2 90-94 2 4 1 8 4 19 10% 

3 85-89 5 2 2 6 1 16 8% 

4 80-84 2 1 5 2 5 15 8% 

5 75-79 3 5 3 8 5 24 13% 

6 70-74 7 5 7 2 7 28 15% 
Dibawah 

Rata-

Rata: 103 

siswa = 

55% 

7 65-69 5 6 3 1 5 20 11% 

8 60-64 4 3 7 3 2 19 10% 

9 55-59 3 4 3 1 4 15 8% 

10 50-54 4 4 3 6 4 21 11% 

11 Jumlah 37 36 38 39 38 188 100% 

Sumber: Fatma, Dokumen Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Sistem Ekskresi 

Semester Genap, SMAN 12 Bandar Lampung, TA.2014/2015. 

 

Sedangkan untuk hasil belajar nilai afektif ditampilkan pada Tabel 4 di bawah 

ini: 

Tabel 4 

Nilai Afektif Materi Sistem Ekskresi Semester Genap Siswa Kelas XI IPA 

SMAN 12 Bandar Lampung dengan KKM 75 Tahun Ajaran 2014/2015 



13 

 

 

NO Nilai 
Kelas XI IPA 

Jumlah Presentase 

Rata-

Rata 

 

Ket 

1 2 3 4 5 

1 
A 

(80-84) 
5 8 6 4 10 33 18% 

72,56 

 

Diatas Rata-

Rata: 79 

siswa = 

42,02% 2 
B 

(75-79) 
7 9 10 8 5 39 21% 

3 
C 

(70-74) 
10 7 12 11 9 49 26% Dibawah 

Rata-Rata: 

109 siswa = 

57,98% 

 

 

4 
D 

(65-69) 
15 12 10 16 14 67 35% 

Jumlah 37 36 38 39 38 188 
100% 

 

Keterangan :
23

 

A = Sangat Baik  

B = Baik 

C = Kurang 

D = Sangat Kurang 

 

Sumber: Fatma, Dokumen Nilai Afektif Mata Pelajaran Sistem Ekskresi Semester 

Genap, SMAN 12 Bandar Lampung, TA. 2014/2015. 

 

Berdasarkan datahasilulangan harian siswa kelas XI IPA materi sistem ekskresi 

pada tabel 1 Tahun Ajaran 2012/2013 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata kelas XI 

IPA yaitu 67,75. Hal ini menunjukkan bahwa siswayang memperoleh nilai diatas 

rata-rata berjumlah 75 siswa atau 36,06% dan siswa yang memperoleh nilai dibawah 

rata-rata berjumlah 133 siswa atau 63,94%. Pada tabel 2 siswa kelas XI IPA Tahun 

Ajaran 2013/2014 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelas XI yaitu 61,82, dari total 

keseluruhan 200 siswa yang memperoleh nilaidiatas rata-rata berjumlah 99 siswa atau 

49,5% dan siswa yang memperoleh nilaidibawah rata-rata sebesar 101 siswa atau 

50,5%. Sedangkan pada tabel 3 siswa kelas XI IPA Tahun Ajaran 2014/2015 nilai 

                                                           
23

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar evaluasi Pendidikan Edisi 2  (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 245.   
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rata-rata yang diperoleh 71,24. Hal ini menunjukkan bahwa dari total keseluruhan 

188 siswa yang memperoleh nilaidiatas rata-rata berjumlah 85 siswa atau 45% dan 

siswa yang memperoleh nilaidibawah rata-rata berjumlah 103 siswa atau 55%. 

Berdasarkan data nilai dari tiga tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai kognitif 

siswa masih rendah hal ini terlihat dari banyak siswa yang belum mencapai 

ketuntasannilai ulangan harian seperti yang diharapkan. Didukung oleh hasil fakta 

lapangan yang menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada guru, proses penilaian 

yang dilakukan dalam bentuk paper andpencil testyang menekankan 

padakemampuan kognitif berupa soal esaitanpa memberikan written feedback. 

Akibatnya siswa tidak dapat melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran yang 

dapat memperkecil tingkat kesalahan siswa. Sehingga kemampuan kognitif siswa 

belum dapat meningkat secara sempurna.  

Pada Tahun Ajaran 2012/2013 berdasarkan keterangan yang diperoleh dari guru 

Biologi dapat diketahui untuk nilai afektif sikap belajar siswa  kelas XI IPA dari total 

keseluruhan 208 siswa, siswa yang telah mencapai KKM berjumlah 30% dan siswa 

yang mendapat nilai dibawah KKM berjumlah 70%. Selanjutnya pada Tahun Ajaran 

2013/2014 untuk nilai afektif sikap belajar siswa dari total keseluruhan 200 siswa, 

siswa yang mencapai KKM  berjumlah 40%  sedangkan siswa yang mendapat nilai 

dibawah KKM berjumlah 60%.
24

Berdasarkan hasil keterangan guru Biologi 

                                                           
24

Fatma, Guru Mata Pelajaran Biologi, Wawancara Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA SMA, 

Bandar Lampung, 23 November 2015. 
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menunjukkan bahwa nilai afektif siswa masih rendah belum mencapai ketuntasan 

sesuai yang diharapkan. 

Selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi untuk nilai afektif sikap siswa pada 

pelajaran Biologi kelas XI IPA pada tabel 4 Tahun Ajaran 2014/2015 diketahui 

bahwa nilai rata-rata keseluruhan siswa dari belajar afektif diperoleh 72,56. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa yang telah mencapai KKM memperoleh nilai A (80-84) 

dan nilai B (75-79) berjumlah 79 siswa atau 42,02% sedangkan siswa yang belum 

mencapai KKM mendapat nilai C (70-74) dan memperoleh nilai D (65-69) berjumlah 

109 siswa atau 57,98%. Dari tabel 4 menunjukkan presentasiketuntasan nilai afektif 

siswa belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diperkuat dari keterangan guru 

pelajaran Biologi pada Tahun Ajaran 2012/2013 dan 2013/2014 serta penjelasan pada 

tabel 4 menunjukkan bahwa nilai afektif sikap siswa pada pelajaran Biologi masih 

rendah karena banyak siswa yang belum memenuhi standar nilai afektif.  

Nilai afektif yang rendah disebabkan karena siswa belum memiliki pengaturan 

diri yang bagus atau self regulationyang bagus pada pelajaran Biologi.Oleh sebab itu, 

guru wajib menekankan siswa untuk memiliki self regulation (pengaturan diri) yang 

bagus supaya siswa dapat mencegah individu dari penyimpangan kepribadian, dapat 

mengarahkan kepribadian normal mencapai pengendalian diri, dan penyesuaian diri 

dalam proses pembelajaran, dan dapat mengelola waktu dengan baik.  Sehingga 

tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik dan dapat meningkatkan nilai 

afektif siswa. 



16 

 

Siswa yang memiliki self regulation (pengaturan diri) yang rendah akan 

berdampak pada rendahnya hasil belajar kognitif siswa. Karena siswa yang memiliki 

nilai afektif yang rendah, pengaturan diri yang rendah (self regulation), tidak dapat 

menyesuaikan dan mengendalikan diri dalam menghadapi tugas-tugas pembelajaran, 

sehinggakemampuan berfikir yang dimiliki siswa kurang bagus yang berdampak pada 

nilai kognitif siswa yang rendah. Hal tersebut dibuktikan dari data nilai hasil belajar 

kognitif dan afektif siswa yang dipaparkan diatas dari Tahun Ajaran 2012/2013, 

2013/2014 dan 2014/2015 dan diperkuat penelitian yang diungkapkan oleh Putri 

Zuhra Wardatul Janah yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat dan 

positif antara self regulated learningdengan prestasi belajar pada siswa kelas XI SMK 

Informatika Bandung. Artinya semakin rendah self regulated learning, maka semakin 

rendah pula prestasi belajar pada siswa kelas XI unggulan di SMK Informatika 

Bandung.
25

  

Materi sistem ekskresi yang dipilih sebagai wadah penelitian karena materi ini 

mengkaji sistem fisiologis di dalam tubuh manusia dan hewan yang abstrak dan 

kompleks.Terdapat banyak hal yang menyebabkan materi fisiologi sulit dipahami 

oleh siswa yaitu banyak melibatkan organ-organ, proses, dan mekanisme kompleks 

yang abstrak dan objek-objek mikroskopis. Seperti yang diungkapkan Tekkaya, 

Ozkan dan Sunggur dalam sekripsi Durotun Nafisah berdasarkan studi terbarunya 

                                                           
25

Putri Zuhra Wardatul Jannnah, Loc.Cit.  
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yang menunjukan bahwa, siswa memiliki masalah dalam memahami topik-topik 

biologi seperti internal organ, sistem organ dan proses dari tubuh mereka sendiri.26 

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di SMAN 12 Bandar 

Lampung.Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 

penilaian yang sesuai dengan pembelajaran Biologi yang mampu meningkatkan self 

regulation dan kemampuan kognitif siswa pada materi sistem ekskresi yaitu asesmen 

portofolio.Masnur Muslich menyatakan, Portofolio adalah sekumpulan artefak (bukti 

karya/kegiatan/data) sebagai bukti (evidence) yang menunjukkan perkembangan dan 

pencapaian suatu program.
27

Asesmen portofoliodapat menunjukkanusaha, 

perkembangan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran berdasarkan kumpulan 

tugas yang dikerjakan.    

Asesmen portofoliodalam kegiatan pembelajaran memiliki keunggulan dan 

kelemahan.Sumarna Surapranata menyatakan bahwa, sebagai suatu paradigma baru, 

penilaian portofolio memiliki keunggulan dan tentunya kelemahan dalam 

penyelanggaraannya di kelas.
28

 Salah satu keunggulan penilaian portofolio yaitu: 

perubahanparadigma penilaian: dengan adanya perubahanmembandingkan 

kedudukan kemampuan siswa (berdasarkan grade, persentil, atau skor tes) 

pengembangan kemampuan siswa melalui umpan balik dan refleksi diri. Adapun 

                                                           
26

Durotun Nafisah, “Identifikasi Kesulitan Belajar IPA BIOLOGI Siswa Kelas IX SMP Negeri 

5 Ungaran”,  Sekripsi Tidak Diterbitkan (Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Negeri Semarang , 

Semarang, 2011), h. 19 
27

Masnur Muslich,Authentic Assessment Penilaian Berbasis Kelas Dan Kompetensi, (Bandung : 

Refika Aditama, 2011), h. 73.  
28

Sumarna Surapranata & Muhammad Hatta, Penilaian Portopolio Implementasi Kurikulum 

2004 , (Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2007). h. 86 et seqq.  
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kelemahan penilaian portofolio yaitu :penilaian portofolio memerlukan waktu yang 

lebih dibandingkan dengan penilaian yang lain.  

Guna mengatasi kelemahan tersebut guru harus dapat menjelaskan langkah-

langkah teknik pelaksanan asesmen  portofoliosecara sistematis kepada siswa dengan 

jelas maka siswa akan mudah untuk melaksanakannya. Pemberian tugas harus 

disesuaikan dengan kemampuan siswa dan ketersedian waktu bagi guru untuk 

mengoreksi tugas yang dikerjakan siswa.Tugas yang akan diberikan kepada siswa 

berupa soal esai dan laporan praktikum. Tugas tersebut dinilai menggunakan rubic 

dalam bentuk skala likert.Sehingga ketika guru melakukan penilaian selama proses 

belajar dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang diminta siswa sudah siap 

dengan task (tugas) yang diberikan guru.Pengumpulan tugas sesuai tenggang batasan 

waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan demikian proses penilaian yang 

diharapkan dapat berjalan dengan lancar.     

Asesmen portofolio yang diterapkan dalam pembelajaran dikelas akan dipadukan 

dengan model CTL (contextual teaching and learning). Nurhadi dalam Rusman 

menyatakan bahwa, kontekstual (contextual teaching and learning) merupakan 

konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat.
29

Model Contextual 

                                                           
29

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 189.  
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Teaching and Learning yang akandigunakan dalam pembelajaran memiliki kelebihan. 

Salah satu kelebihan Contextual Teaching and Learning adalah:Contextual Teaching 

and Learningmenempatkan siswa sebagai subjek belajar, artinya, siswa berperan aktif 

dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan dan menggali sendiri 

materi pelajaran. Didalam Contextual Teaching and Learning Terdapat tujuh prinsip 

pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru, yaitu: 

konstruktivisme (costructivism), menemukan (inquiry), bertanya (questioning), 

masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), refleksi 

(reflection), penilaian sebenarnya (authentic assessment).30
 

Program pembelajaran kontekstualdalam melaksanakannya guru harus 

menerapkan tujuh komponen Contextual Teaching and Learningdengan jelas, 

sehingga dapat mengetahui kemajuan, kemunduran, dan kesulitan siswa dalam 

belajar.Asesmen portofoliosesuai bila dipadukan dengan model CTL (Contextual 

Teaching and Learning) karena ketujuh komponen yang ada dalam Contextual 

Teaching and Learningdapat membantu siswa dalam meningkatkan self regulation 

siswa dan kemampuan kognitif  siswa.  

Salah satu penelitian yang menyatakan pentingnya adanya penilaian portofolio 

pernah diungkapkan dalam jurnal Hadiyaturrido, I. W. Lasmawan, A. A. I. N. 

Marhaeni yang manghasilkan, 1) terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa 

yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian portofolio dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian konvensional, 2) 

                                                           
30

Ibid, h. 193 et seqq. 
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terdapat pebedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode penilaian portofolio dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode konvensional, 3) terdapat perbedaan motivasi 

belajar dan prestasi belajar secara simultan antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode penilaian portofolio dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode penilaian konvensional.
31

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 

mendalami kajian tentang “Pengaruh Asesmen Portofolio Terhadap Peningkatan Self 

Regulationdan Kemampuan Kognitif Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi Di 

SMAN 12 Bandar Lampung”sebagai tindak lanjut dari penelitian sebelumnya. Peneliti 

menggunakan Asesmen Portofoliokarena dalam asesmen portofolioterdapat self 

assessment, dan written feedbackyang akan diberikan setelah pengumpulan tugas oleh 

siswa yang diharapkan dapat meningkatkan self regulation dan kemampuan kognitif 

siswa menjadi lebih baik.  

 

 

 

B. Identifikasi Masalah  

                                                           
31

Hadiyaturrido, I. W. Lasmawan, A. A. I. N. Marhaeni, Pengaruh Metode Penilaian Portofolio 

Dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi IPS siswa kelas VI SDN 4 Masbagik 

Selatan Tahun Pembelajaran 2012/2013, e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha, Program Studi Pendidikan Dasar, Volume. 3 ( 2013). 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Penilaian pembelajaran di SMAN 12 Bandar Lampung yang banyak digunakan 

adalah paper and penciltestyang belum melatihkan ragam alternatif penilaian 

yang terkait proses dengan melibatkan umpan balik.  

2. Selama ini paper and pencil test yang diberikan kepada siswa berupa multiple 

choice yang menggunakan tahapan taksonomi bloom pada ranah kognitif.  

3. Guru belum pernah menggunakan rubic sebagai acuan dalam menilai 

kemampuan kognitif siswa yang diakses dengan soal esai.  

4. Dalam penilaian pembelajaran biologi asesmen portofoliobelum pernah 

dilakukan oleh guru biologi karena guru kesulitan mengkonstruksi rubic dan 

mengalami keterbatasan alokasi waktu.  

5. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpola teacher centered akibatnya 

aktivitas siswa terbatas hanya mendengarkan ceramah guru, menghafal materi, 

dan mencatat materi serta mengerjakan soal-soal latihan pada lembar kerja siswa 

(LKS).   

6. Self regulation belum pernah diterapkan karena guru belum mengetahui 

manfaatnya secara langsung bagi siswa. 

7. Kemampuan kognitif siswa dalam pembelajaran masih rendah.  

 

 

C. Pembatasan Masalah  
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Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, maka 

penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Asesmen portofolioyang akan diterapkan adalah asesmen portofolioyang menilai 

setiap individu siswa. Komponen asesmen portofolioyang digunakan dalam 

penelitian meliputi written feedback, dan self assessment. Written feedback 

dilakukan sebanyak dua kali. Task (tugas) asesmen portofoliomeliputi laporan 

praktikum dan soal esai.Penilaian task dilakukan dengan rubic 

asesmenportofoliodalam bentuk skala Likert yang dikembangkan 

berdasarkanframework dari Sumarna Surapranata dan Muhammad Hatta.
32

 

2. Kemampuan kognitif yang diukur dalam penelitian ini menggunakan framework 

Taksonomi Bloom Revisi yang terdiri dari 6 tingkatan dimensi kognitif meliputi: 

mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), 

mengevaluasi (C5),  mencipta (C6).
33

Namun peneliti ini hanya menggunakan 

tingkatan kognitif dari mengingat (C1) sampai  mengevaluasi (C5) berdasarkan 

analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam silabus 

untuk materi sistem ekskresi yang terdiri dari sub materi:a) limbah hasil 

metabolisme, b) sistem ekskresi manusia, c) dan sistem ekskresi hewan yang 

diterapkan pada semester genap kelas XI. 

3. Pengertian self regulation yang penulis maksud adalah pengaturan diri oleh  

siswa pada materi sistem ekskresi yang menilai dengan lembar observasi. Self 

                                                           
32

Sumarna Surapranata & Muhammad Hatta, Op. Cit. h. 89. 
33

Lorin W. Anderson dan David R. Karthwohl, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran, 

Pengajaran dan Asesmen Revisi Taksonomi Bloom, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2001), h. 47.  
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regulation yang dikembangkan dalam penelitian menggunakan framework 

Robert J. Marzano dengan 5 indikator self regulation seperti: a) menyadari 

pemikiran sendiri, b) membuat rencana yang efektif, c) menyadari dan 

menggunakan sumber informasi yang diperlukan, d) sensitif terhadap umpan 

balik, e) dan mengevaluasi efektivitas tindakan sendiri.34Dan peneliti ini hanya 

meneliti 4 indikator yang meliputi: a) menyadari pemikiran sendiri, b) membuat 

rencana yang efektif, c) menyadari dan menggunakan sumber informasi yang 

diperlukan dan, d) sensitif terhadap umpan balikdengan mempertimbangkan 

kesesuaian Strandar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada materi 

sistem ekskresi. 

4. Asesmen portofoliodipadukan langsung dengan model contextual teaching and 

learning berdasarkan framework dari Rusman. Dengan tahapan pembelajaran 

meliputi: a) konstruktivisme (costructivism), menemukan (inquiry), bertanya 

(questioning), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modelling), 

refleksi (reflection), penilaian sebenarnya (authentic assessment).35 

 

 

 

 

D. Rumusan Masalah  

                                                           
34

Robert J. Marzano, Debra Pickering, dan Jay McTighe,Assessing Student Outcomes 

Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model ( Alexandria,Virgina: ASCD, 

1993), h. 23.  
35

Rusman,Op. Cit. h. 193 et seqq. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung ? 

2. Apakah terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan Kognitif Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung ? 

3. Apakah ada kontribusiAsesmen Portofolio terhadap peningkatan Self Regulation 

Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar Lampung ? 

4. Apakah ada kontribusi Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Kemampuan 

Kognitif Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan Kognitif Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung 
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3. Untuk mengetahuikontribusi yang diberikan Asesmen Portofolio terhadap 

peningkatan Self Regulation Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampung.  

4. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan Asesmen Portofolio terhadap 

peningkatan Kemampuan Kognitif Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi 

di SMAN 12 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi  Siswa 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan Self Regulation dan 

kemampuan Kognitif Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung. 

2. Bagi Guru  

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perbaikan proses penilaian 

pembelajaran pada materi sistem ekskresi. Selain itu juga dapat melatih guru dalam 

menggunakan Asesmen Portofolio. 

 

 

3. Bagi Sekolah 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah dan menjadi masukan alternatif cara penilaian pembelajaran 

dalam ilmu sains. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar literatur 

penggunaan asesmen portofolioyang diterapkan pada proses pembelajaran biologi 

yang dapat meningkatkan self regulation dan kemampuan kognitif siswa.  

 

G. Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pembelajaran Biologi 

dengan menggunakanAsesmen Portofolioterhadap peningkatan Self Regulation 

dan Kemampuan Kognitif Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampung.Asesmen Portofolioyang akan diterapkan adalah 

asesmen portofolio yang menilai setiap individu siswa. Komponen yang terdapat 

di dalam asesmen portofoliomeliputi: written feedback, dan self assessment. 

Written feedback dilakukan sebanyak dua kali. Task (tugas) asesmen 

portofoliomeliputi laporan praktikum dan soal esai.Penilaian task  dilakukan 

dengan rubic asesmen portofoliodalam bentukskala Likert. Kemampuan self 

regulation terdiri dari 5 indikator, peneliti membatasi hanya meneliti 4 indikator 

yang meliputi: a) menyadari pemikiran sendiri, b) membuat rencana yang efektif, 

c) menyadari dan menggunakan sumber informasi yang diperlukan dan, d) 



27 

 

sensitif terhadap umpan balik. Dan kemampuan kognitif yang diukur terdiri dari 

6 indikator yang dibatasi menjadi5 indikator yang meliputi: mengingat (C1), 

memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5). 

2. Penelitian ini diterapkan pada siswa kelas XI semester genap pada materi sistem 

ekskresi. 

3. Penelitian ini berlokasi di SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang bertempat di Jl 

Jendral Sudirman Kecamatan Sukarame Bandar Lampung.  

4. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei Tahun Ajaran 2015/2016. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Hakikat Pembelajaran Biologi  

Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA merupakan rumpun ilmu, yang memiliki 

karakteristik khusus yaitu mempelajari fenomena alam yang faktual, baik berupa 

kenyataan atau kejadian dan hubungan sebab akibatnya. Cabang ilmu yang termasuk 

rumpun IPA saat ini antara lain: Biologi, Fisika, Astronomi, Geologi dan lain-lain.
1
 

Sedangkan istilah biologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata bios yang berarti 

kehidupan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu pengetahuan 

yang mempelajari tentang kehidupan.
2
 Hal ini berarti makhluk hidup merupakan 

objek penelitian biologi yang sangat luas. 

Biologi mempelajari tentang struktur fisik dan fungsi alat-alat tubuh manusia 

sertamempelajari sekitar lingkungan.Sertamemiliki kekhasan dalam mengembangkan 

berfikir logis melalui klasifikasi. Seorang guru biologi perlu memotivasi siswanya 

agar senang belajar biologi, memberi penguatan dan memperlihatkan bahwa belajar 

biologi yang baik bukan dengan cara menghafal. Berikut merupakan ciri-ciri sains 

antara lain :  

 

                                                           
1
Asih Widi Wisudawati, Metodologi Pembelajaran IPA, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 22. 

2
Djahmur  Winatasasmita,  Biologi Umum, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), h. 2.  

28 
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a. Obyek kajian berupa benda konkret dan dapat ditangkap indera. 

b. Dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris (pengalaman nyata). 

c. Memiliki langkah-langkah sistematis yang bersifat baku. 

d. Menggunakan cara berfikir logis, yang bersifat deduktif artinya berfikir dengan 

menarik kesimpulan dari hal-hal yang umum menjadi ketentuan khusus. 

e. Hasil berupa hukum-hukum yang berlaku umum, dimanapun diberlakukan.
3
 

 

Hakikat dan tujuan pembelajaran sains diharapkan dapat memberikan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2. Pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang dasar dari prinsip dan konsep, fakta 

yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan, dan hubungan antara sains 

dan teknologi.  

3. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 

masalah dan melakukan observasi. 

4. Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitif, objektif, jujur terbuka, benar 

dan dapat bekerja sama. 

5. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir kritis analitis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip sains untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam. 

6. Apresiatif terhadap sains dengan menikmati dan menyadari keindahan 

keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi.
4
 

 

Berdasarkan paparan uraian diatas maka, tujuan pembelajaran sains menekankan 

pada kesadaran akan nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, pemberian 

pengalaman langsung (nyata), pembelajaran berpusat kepada siswa sehingga mampu 

menumbuhkan kemampuan berfikir logis, aktif, dan kritis serta dapat bertanggung 

jawab terhadap lingkungan sekitar, dan dapat memanfaatkan teknologi.   

 

                                                           
3
Nuryani Y. Rustaman,  et.al. Strategi  Belajar  Mengajar  Biologi, (Bandung: UPI, 2003), h. 

14-15.  
4
Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012),  h. 143. 
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B. Asesmen Formatif 

Assessment dalam pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dan 

tahap yang harus ditempuh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran.Zainal 

Arifin menyatakan, istilah penilaian merupakan alih bahasa dari istilah assessment, 

bahwapenilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan 

berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar 

siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan 

pertimbangan tertentu.
5
Keputusan-keputusan yang diambil menyangkut keputusan 

tentang siswa, keputusan tentang kurikulum, dan keputusan tentang kebijakan 

pendidikan. Keputusan tentang siswa berhubungan dengan penilaian suatu hasil 

belajar yang membantu siswa merefleksikan apa yang mereka ketahui, bagaimana 

mereka belajar, dan dapat mendorong tanggung jawab siswa dalam belajar.   

Assessment dalam proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa ada dua 

jenis yaitu sumatif dan formatif.Asesmen formatif diistilahkan sebagai assessment for 

learning sedangkan asesmen sumatif diistilahkan sebagai assessment of learning. 

Assessment of learning dilakukan secara periodik misalnya dilakukan ketika akhir 

dari suatu unit atau semester atau satu tahun. Guru memberikan asesmen ini untuk 

mengambil keputusan seberapa baik pencapaian siswa, dan kesimpulannya akan 

dilaporkan pada kenaikan kelas atau kenaikan tingkat. Adapun assessment for 

                                                           
5
Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Jakarta Pusat : Direktorat  Jendral Pendidikan Islam 

Departemen Agama Republik Indonesia, 2009). h. 5.   
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learning dilakukan sepanjang waktu selama proses pembelajaran yang berlangsung di 

dalam kelas.
6
 

Asesmen formatif merupakan asesmen interaktif antara (guru dan siswa) yang 

dilakukan selama proses pembelajaran. Asesmen formatif bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang 

dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah atau 

memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif sehingga dapat meningkatkan 

pengetahuan siswa. Popham dan Shepard, Black and William, dalam Nurayni Y 

Rustaman mengungkapkan bahwa, agar asesmen formatif lebih efektif, karena guru 

harus terampil dalam menggunakan strategi  asesmen yang bervariasi. Strategi 

asesmen tersebut bisa berupa observasi, diskusi siswa, portofolio, performance task, 

rubrik, umpan balik dan self assessment.
7
 

Guru dituntut untuk memiliki pemahaman mendalam mengenai proses asesmen 

formatif dan penerapan pada pembelajaran sains.Asesmen formatif menekankan pada 

tugas siswa dalam menghilangkan gap yang terjadi antara pemahaman dan tujuan 

pembelajaran.Self assessment merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh 

siswa dalam upaya menyadari adanya gap tersebut. Guru berperan untuk 

mengkomunikasikan tujuan pembelajaran dan mendorong siswa untuk melakukan 

self assessment  dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Umpan balik perlu dilakukan 

                                                           
6
W. James Popham,  Classroom Assessment What Teacher Need to Know,Sixth Edition, 

(Boston: Person Education, Inc, 2011), h. 11.   
7
Nurayni Y Rustaman, “Pendidikan dan Penelitian Sains Dalam Mengembangkan 

Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi Untuk Pembangunan Karakter”, (On-line), tersedia di  

https://core.ac.uk/download/files/478/12345959.pdf. ( 20 Januari 2016). 
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oleh guru dan siswa secara timbal balik.Karena umpan balik yang diberikan kepada 

siswa dapat mendorong siswa untuk meningkatkan motivasi belajar, memperbaiki 

kesalahan yang menjadi kelemahan siswa dalam belajar sehingga siswa dapat 

memperbaikinya.Bagi guru umpan balik dapat bermanfaat karena memberi informasi 

tentang bagaimana hasil dari proses yang telah dialami oleh siswa selama 

belajar.Inilah manfaat yang akan diperoleh guru dan siswa apabila dapat menerapkan 

umpan balik dalam proses pembelajaran.             

Black dan Williamdalam inside the black box  dalam jurnal Nurayni Y 

Rustaman, mengidentifikasi ada lima faktor yang dapat meningkatkan 

pembelajaran melalui asesmen. Kelima faktor kunci tersebut adalah (a) 

menyediakan umpan balik yang efektif untuk siswa, (b) secara efektif melibatkan 

siswa dalamproses pembelajaran,(c)mengatur pembelajaran yang memungkinkan 

siswa mendapatkan nilai yang baik ketika dilakukan asesmen, (d) 

memperkenalkan pengaruh besar asesmen terhadap motivasi dan self esteem 

siswa yang keduanya merupakan hal yang krusial untuk pembelajaran dan (e) 

mempertimbangkan kebutuhan siswa untuk mengases dirinya sendiri dan untuk 

memahami bagaimana cara meningkatkan hasil belajarnya.
8
Apabila kelima 

faktor ini dapat diterapkan oleh guru maka guru dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa melalui asesmen. 

Popham mengemukakan bahwa, dalam upaya mencapai kemajuan pembelajaran 

(learning progressions)membagi asesmen fomatif ke dalam empat tingkatan yaitu: 

perbaikan pembelajaran guru, perbaikan strategi belajar siswa, perubahan iklim kelas 

dan perluasaan implementasi di sekolah.
9
 Empat tingkat asesmen formatif dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tingkat satu perbaikan pembelajaran oleh guru. Guru mengumpulkan bukti-bukti 

asesmen yang diperlukan untuk memutuskan perlu tidaknya dengan segera 

                                                           
8
Nurayni Y Rustaman, Op.Cit.  h. 21  

9
Popham.Op.Cit. h. 286 et seq.   
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melakukan perbaikan pada kegiatan pembelajaran yang akan datang. Tingkat dua 

perbaikan strategi belajar siswa. Asesmen formatif terjadi ketika siswa menggunakan 

bukti-bukti asesmen tentang keterampilan dan pengetahuannya untuk memutuskan 

perlu tidaknya perbaikan strategi belajarnya. Tingkat tiga perubahan iklim kelas. 

Orientasi kelas lebih di dominasi oleh pembelajaran dan asesmen kelas bukan pada 

nilai siswa tetapi lebih pada peningkatan kualitas pembelajaran oleh guru dan 

pembelajaran siswa. Tingkat empat perluasan formatif perlu diperluas di sekolah atau 

tingkat yang lebih tinggi melalui strategi pengembangan profesional dan komunitas 

belajar guru. Empat tingkatan asesmen formatif tersebut disajikan pada Gambar 

1dibawah ini. 
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Gambar 1 

Empat Langkah Asesmen Formatif 

Sumber : W.  James, Popham, Classroom Assessment What Teacher Need to 

Know, Sixth Edition, Boston:Person Education, Inc, 2011, h. 287. 
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1. Aspek-Aspek Asesmen Formatif  

Asesmen formatif memiliki aspek-aspek yang menjadi ciri dari asesmen formatif. 

2 Aspek dari asesmen formatif yaitu feedback,dan  self assessment. Aspek pertama 

yaitu umpan balik. Umpan balik biasanya dilakukan secara lisan (oral feedback) dan 

tulisan (written feedback). Oral feedback diberikan secara langsung dengan cara guru 

memberikan informasi berupa koreksi jawaban siswa yang salah atau kurang tepat di 

depan kelas. Pada umpan balik ini terjadi interaksi siswa dengan guru secara 

langsung. Written feedback dilakukan dengan cara memberi informasi berupa koreksi 

terhadap jawaban singkat siswa yang salah atau kurang tepat pada lembar jawaban 

siswa atau tugas-tugas.
10

 

Pemberian feedback (umpan balik) merupakan kunci dalam pembelajaran. 

Umpan balik yang efektif dapat memberikan bimbingan kepada siswa bagaimana 

melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat memperkecil tingkat 

kesalahan siswa. Oleh sebab itulah  feedback  seharusnya, tidak hanya dilakukan di 

akhir proses pembelajaran, melainkan juga pada saat proses pembelajaran.
11

 Sehingga  

feedback yang diberikan pada proses pembelajaran dapat memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk memperbaiki proses belajarnya.   

                                                           
10

Tengku Idris, “Pengembangan Habits Of Mind dan Penguasaan Konsep dengan 

Menggunakan Asesment Portofolio pada Siswa Kelas XI”. Tesis tidak diterbitkan, (Pendidikan Biologi 

Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2012), h.14.    
11

Ina Latifa Rahmawati, Hartono, Sunyoto Eko Nugroho.  “Pengembangan Asesmen Formatif 

Untuk Meningkatkan Kemampuan Self Regulation Siswa Pada Tema Suhu dan Perubahanya”. Unnes 

Science Education Journal ISSN 2252-6617 ( Februari 2015), h. 834. 
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Ramaprasad, Sadler, Hattie and Jaeger, dalam buku Developing Portofolio for 

Learning and Assessment Process And Principles menyatakan bahwa,pemberian 

umpan balik sebagai bagian dari asesmen formatif membantu siswa menyadari 

perbedaan kesenjangan yang terjadi antara tujuan yang ingin dicapai dengan 

pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang dimiliki siswa.
12

 Dengan demikian 

pemberian umpan balik dapat menuntun siswa untuk bertindak dalam mencapai 

tujuan tersebut. Siswa mengenal umpan balik sebagai hal yang secara potensial 

menimbulkan motivasi, membantu mereka meningkatkan belajar dan meningkatkan 

kemampuan mereka dalam mengerjakan tugas-tugas, membantu mereka lebih 

reflektif dan secara jelas mengetahui pencapaian dan kemajuan belajarnya.   

Umpan balik yang efektif dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kualitas 

tugas berikutnya dan memotivasi siswa untuk belajar. Tengku Idris dalam Sriyati 

menyatakan, Umpan balik dikatakan efektif jika: 1) sering, tepat waktu, cukup dan 

rinci, 2) dapat mengaitkan tujuan tugas asesmen dan kriteriannya, 3) dapat dipahami 

dan dapat memberikan pengalaman pada siswa dan 4) lebih fokus pada belajar dari 

penilaian untuk meningkatkan tugas dan pekerjaan selanjutnya. Tidak semua umpan 

balik dapat menunjukkan hasil yang efektif, pada faktanya ada bentuk-bentuk umpan 

balik yang dapat menimbulkan efek negatif. Apabila umpan balik diberikan berupa 

komentar atau nilai berupa angka siswa cendrung akan memperhatikan nilai berupa 

angka padahal angka tidak memberikan informasi indikator mana yang sudah tercapai 

                                                           
12

Klenowski, V. Developing Portofolio for Learning and Assessment Process And Principles. 

(London: RoutledgeFarmer, 2002).h.58. 
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dan mana yang belum. Pemberian umpan balik  berupa angka cenderung menurunkan 

kepercayaan diri dan motivasi siswa.
13

 

Diperkuat oleh Sapto Haryako yang mengungkapkan, pemberian umpan balik 

memiliki peran yang sangat penting dalam mata kuliah Praktik Elektronika pada 

Jurusan Teknik Elektronika. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, kinerja 

praktikum mahasiswa yang mendapat umpan balik langsung lebih unggul 

dibandingkan dengan kinerja praktikum mahasiswa yang diberi umpan balik 

tertunda.
14

 Hal ini menunjukan strategi umpan balik dapat meningkatkan kualitas 

proses dan hasil pembelajaran mata kuliah Praktik Elektronika pada Jurusan Teknik 

Elektronika.   

Aspek kedua dari asesmen formatif adalah self assessment. Asep Jihad dan 

Abdul Haris menyatakan bahwa, self assessment adalah suatu teknik penilaian 

dimana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, 

dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran 

tertentu.
15

Teknik self assessmentdapat mengukur pencapaian kompetensi yang 

dipelajari siswa seperti ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Fera Emilia Sari dalam 

Sri wahyuni mengungkapkan, keuntungan teknik penilaian diri antara lain sebagai 

berikut: 1) Dapat menumbuhkan rasa percaya dirimahasiswa, karena mereka diberi 

kepercayan untuk menilai dirinya sendiri, 2) mahasiswa menyadari kekuatan dan 

                                                           
13

Tengku Idris, Op. Cit, h. 15.  
14

Sapto Haryoko, “Efektivitas Strategi  Pemberian Umpan Balik Terhadap Kinerja Praktikum 

Mahasiswa D-3 jurusan Teknik Elektronika”. Jurnal Cakrawa Pendidikan  NO. 1 ( Februari 

2011).h.113.   
15

Asep Jihad, dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta : Multi Persindo, 2013), h. 

116.   
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kelemahan dirinya sendiri karena ketika mereka melakukan penilaian, harus 

melakukan instropeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, 3) dapat 

mendorong, membiasakan, dan melatih mahasiswa untuk berbuat jujur, karena 

mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.
16

 

Sementaraitu selain memiliki kelebihan selfassessment juga memiliki 

kekurangan, Suwandi dalam Sekripsi Fera Emilia Sari menyatakan bahwa, 

kekurangan self assessment adalah: 1) kurangnya kemampuan mahasiswa dalam 

menilai dirinya sendiri, 2) mahasiswa mungkin kurang menyukai self assessment 

karena ada kemungkinan diskriminasi dan adanya salah paham, 3) mahasiswa 

mungkin misinformasi apabila tanpa adanya intervensi guru, 4) mahasiswa cenderung 

akan membaik-baikan hasil penilaian terhadap dirinya sendiri, 5) mahasiswa belum 

berpengalaman dalam menilai dirinya sendiri, oleh karena itu diperlukan pelatihan 

secara intensif, 6) ketika pertanyaan selfassessment  diberikan pada umumnya 

mahasiswa mencari jawaban tanpa berusaha memahami maksud dari pertanyaan, 7) 

mahasiswa akan merasa khawatir jika hasil selfassessment  diketahui oleh mahasiswa 

lain, 8) kejujuran merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan self 

assessment.
17

 

Untuk itu dalam melakukan self assessment baik siswa maupun mahasiswa 

diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam menjawab lembar self assessment yang 

diberikan supaya mahasiswa ataupun siswa tersebut dapat mengetahui kemampuan 

                                                           
16

Fera Emilia Sari, Keefektifan Self and Peer Assessment pada Praktikum Kimia Materi Titrasi 

Asidi Alkalimteri, Sekripsi Tidak Diterbitkan (Universitas Negeri Semarang : 2013), h. 12 et seq. 
 

17
Ibid, h. 13.  



39 

 

dan kelemahan yang dimiliki oleh dirinya sendiri sehingga dapat instropeksi untuk 

kedapanya menjadi lebih baik lagi.Penerapan self assessment dan feedback (umpan 

balik) diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

pembelajaran dapat dicapai siswa secara optimal. 

 

C. Asesmen Portofolio 

1. PengertianAsesmen Portofolio 

Arnie Fajar menyatakan, Portofolio berasal dari bahasa inggris “portofolio” yang 

artinya dokumen atau surat-surat.Dapat juga diartikan kumpulan kertas-kertas 

berharga dari suatu pekerjaan tertentu.Pengertian portofolio disini adalah suatu 

kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi 

menurut panduan-panduan yang ditentukan.
18

Jadi portofolio merupakan karya yang 

terpilih dari siswa yang berisi keseluruhan pekerjaan siswa terhadap suatu masalah 

yang dikaji. 

Sedangkan Sarah Fazilla berpendapat bahwa, portofolio merupakan suatu 

komponen yang dapat dijadikan alternatif dalam penilaian karena merupkan suatu 

koleksi hasil karya siswa yang menunjukan usaha dan perkembangan danmemberikan 

informasi yang lengkap dan obyektif sehingga dapat membuat siswa termotivasi 

untuk meningkatkan hasil belajarnya.
19

 

                                                           
18

Arnie Fajar, Portofolio Dalam Pelajaran IPS, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 

47.  
19

Sarah Fazilla, “Penerapan Asesmen Portofolio Dalam Penilaian Hasil Belajar Sains SD “. 

Jurnal Penerapan Asesmen Portofolio,  ISSN 1412-565X , ( Februari 2012), h. 143.  
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W. James Popham menyatakan, bahwa“ a portofolio is a systematic collection of 

one’s work. In education, portfolios refer to systematic collections of students’ 

work”.
20

Dalam definisi ini dijelaskan bahwa portofolio adalah koleksi atau kumpulan 

pekerjaan setiap individu yang tersusun secara sistematis.Dalam pendidikan 

portofolio adalah koleksi pekerjaan siswa yang tersusun secara sistematis. 

Asep Jihat dan Abdul Haris menyatakan bahwa, penilaian portofolio merupakan 

penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang 

menunjukkan perkembangan kemampuan siswa dalam satu periode tertentu.
21

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atasmaka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa, asesmen portofolioadalah suatu kumpulan pekerjaan siswa yang menunjukan 

usaha, perkembangan, prestasi belajar siswa yang tersusun secara sistematis dalam 

suatu periode tertentu.  

Pembelajaran yang menerapkan asesmen portofoliotidak memerlukan nilai yang 

permanen. Karena sifat dari asesmen portofolioadalah bagian dari keseluruhan dari 

proses pembelajaran. Cara yang dapat dipertanggung jawabkan dalam memberi nilai 

sebagai bukti siswa telah menguasai suatu program atau mata pelajaran tertentu yaitu 

dengan menggunakan rubic scoring.
22

Rubic scoring digunakan untuk menentukan 

kriteria ketercapaian siswa dalam kegitan pembelajaran.Karena di dalam asesmen 

portofoliotidak hanya ditekankan kepada keberhasilan siswa dalam memperoleh 

                                                           
20

W. James Popham, Op.Cit. h. 211.   
21

Asep Jihad, dan Abdul Haris,  Op. Cit. h. 112.  
22

Masnur Muslich, Authentic Assessment Penilaian Berbasis Kelas Dan Kompetensi, (Bandung 

: Refika Aditama, 2011), h. 193.  
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jawaban yang diinginkan oleh guru, tetapi lebih ditekankan pada proses berpikir  

siswa yang terdapat atau tersirat dalam isi portofolio.  

Setiap proses pembelajaran dan evaluasi khususnya, gambar, kumpulan gambar, 

album, video, tape, disket, dan draft merupakan dokumen yang dimiliki siswa sebagai 

bahan mendasar untuk penilaian otentik (authentic assessment) atau penilaian 

penampilan (performance assessment). Objek penilaian dalam portofolio disebut 

evidence atau objek penilaian. Menurut Barton & Collins dalam Surapranata dan 

Hatta, semua objek portofolio (bukti-bukti) atau evidence dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu: 

a. Artifacts (hasil karya siswa), yaitu hasil kerja siswa yang dihasilkan di kelas. 

Seperti; laporan praktikum, pekerjaan rumah,dan  proyek penelitian. 

b. Reproduction (reproduksi), yaitu hasil kerja siswa yang dikerjakan di luar kelas. 

Seperti; foto, film, artikel, buku. 

c. Attestations(pengesahan), yaitu pernyataan dan hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh guru atau pihak lainnya (teman, orang tua) tentang siswa. 

d. Production(produksi), yaitu hasil kerja siswa yang dipersiapkan khusus untuk 

portofolio.
23

 

Asesmen portofoliodapat digunakan untuk mendokumentasikan perkembangan 

siswa, karena menyadari proses belajar sangat penting untuk keberhasilan siswa 

kedepannya, portofolio dapat digunakan oleh siswa untuk melihat kemajuan mereka 

                                                           
23

Sumarrno Surapranata & Muhammad Hatta, Penilaian Portopolio Implementasi Kurikulum 

2004 , ( Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2007), h..25 et seq. 
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sendiri terutama dalam hal perkembangan, sikap, keterampilan, dan ekspresinya 

terhadap sesuatu.  Untuk itu dalam pelaksaan asesmen portofolioharus ada kerja sama 

antara guru dan siswa supaya dapat menunjukan hasil yang maksimal dalam 

pengumpulan evidence portofolio yang menunjukan perkembangan siswa selama 

belajar.  

1. Jenis-Jenis Portofolio  

Ada beberapa jenis portofolio yang sering ditemui dalam kegiatan pembelajaran, 

antara lain:  

a. Portofolio Pribadi adalah jenis portofolio yang mungkin telah anda miliki atau 

portofolio yang sudah umum. Portofolio pribadi ini menyimpan catatan 

tertulis mengenai anak seperti: catatan kesehatan, dan nomor telepon orang 

tua, dan catatan rahasia.  

b. Portofolio Belajar merupakan jenis yang paling menyenangkan dan 

memuaskan ketika diterapkan dibandingkan dengan portofolio yang lain. 

Portofolio belajar adalah jenis portofolio terbesar yang paling sering 

digunakan. Portofolio belajar terdiri dari : draft, gambar awal untuk proyek 

yang sedang berlangsung, contoh karya terbaru, dan catatan pembelajaran. 

c. Portofolio Turunan adalah jenis yang sederhana dari portofolio sebelumnya. 

Portofolio turunan merupakan karya penting, yang menunjukan kemajuan 

utama atau masalah yang berlangsung. Salah satu manfaat portofolio turunan 
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adalah siswa dan guru dapat meninjau ulang pekerjaan lama mereka dan dapat 

mencari inspirasi untuk membuat karya yang baru.
24

 

Perbedaan dari ketiga portofolio tersebut  sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya 

terletak pada pelaksanaanya dan jenis pengumpulan data yang dilakukan dari setiap 

bukti hasil akhir portofolio itu sendiri. Ketiga portofolio tersebut juga memiliki 

kelebihan dan kelemahan masing-masing tetapi dapat saling diselaraskan dengan 

menempatkan portofolio sesuai dengan kegunan dan cara yang tepat pada proses 

pelaksanannya.    

2. Prinsip-Prinsip Dokumentasi Portofolio   

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengoleksi evidence sebagai 

hasil belajar siswa yang akandimasukan ke dalam bendel portofolio sebagai berikut:  

a. Akurasi data, evidence yang dimasukan kedalam bendel portofolio siswa 

harus merupakan evidence siswa yang bersangkutan pada waktu, (bulan, 

semester, tahun), yang bersesuaian.  

b. Ketepatan waktu, evidence yang antara lain berupa lembar kerja, hasil kerja,  

karya siswa, dimasukan ke dalam bendel portofolio segera setelah 

mendapatkan catatan, penilaian, atau komentar dari guru.  

c. Kelengkapan informasi, merupkan dokumen evidence siswayang lengkap 

mulai dari apa yang dipelajari, apa yang pernah dikerjakan, berikut lembar 

kerja, dan hasil-hasil pekerjaannya.  
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d. Keterbacaan dokumen, setiap dokumen portofolio, harus dalam keadaan yang 

jelas terbaca, sehingga setiap saat diperlukan dapat segera diperoleh 

informasinya.  

e. Kepraktisan dokumen, dokumen harus dipilih yang ukurannya praktis dan bisa 

dimasukan kedalam bendel. 

f.  Perencanaan, portofolio harus mencakup dokumen seluruh waktu yang 

dilewati, sehingga diperlukan suatu perencanaan agar tidak terjadi kelebihan 

atau kekurangan dokumen.  

g. Penataan dokumen, dokumen portofolio untuk setiap siswabisa berjumlah 

cukup banyak, sehingga perlu ada penataan agar dokumen tersebut tertata rapi 

dan tidak mudah rusak. 

h. Peangadministrasian dokumen, setiap hasil pekerjaan siswayang bersifat 

penilaian baik yang memiliki dokumen fisik (seperti: ulangan, tugas, 

pekerjaan rumah), maupun tidak memiliki dokumen fisik (misalnya: 

menyanyi), harus dicatat dalam buku catatan harian siswaatau daftar nilai 

siswa. Catatan harian siswaini yang akan menjadi  dasar penilaian, sedangkan 

portofolio akan mendukung sebagai bukti penilaian.
25

 

Semua prinsip-prinsip dokumentasi portofolio apabila bisa diterapkan semua 

secara sistematis oleh siswa yang dipandu oleh guru akan memudahkan siswa untuk 

melengkapi dokumentasi portofolio yang dikerjakan. Evidenceyang terkumpul dari 

waktu ke waktu ini kemudian digunakan oleh guru untuk menilai dan melihat 
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perkembangan kemampuan serta prestasi akademik siswa dalam periode 

tersebut.Evidence portofolio sekaligus akan memberikan umpan balik (feedback) baik 

kepada guru maupun kepada siswa. Melalui analisis evidence portofolio, guru dapat 

mengetahui potensi, karakter, kelebihan, dan kekurangan siswa tersebut. Selain dapat 

digunakan untuk memantau perkembangan siswa dan mendiagnosis kesulitan 

belajarnya, penilaian portofolio juga sangat bermanfaat bagi guru menilai, 

kemampuan akademik, dan karakteristik siswa secara perorangan. Selain itu juga  

dapat memberi informasi kepada orang tua tentang gambaran hasil belajar siswa 

selama kurun waktu tertentu.   

3. Bentuk-Bentuk Asesmen Portofolio 

Adapun bentuk-bentuk asesmen portofoliodiantaranya sebagai berikut:  

1. Catatan anekdotal, yaitu berupa lembaran khusus yang mencatat segala 

bentuk kejadian mengenai perilaku siswa, khusus selama berlangsungnya 

proses pembelajaran. Lembaran ini memuat identitas yang diamati, waktu 

pengamatan, dan lembar rekaman kejadiannya. 

2. Ceklis atau daftar cek, yaitu daftar yang telah disusun berdasarkan tujuan 

perkembangan yang hendak dicapai siswa. 

3. Skala penilaian yang mencatat isyarat kemajuan perkembangan siswa. 

4. Respon-respon siswa terhadap pertanyaan.  

5. Tes skrining yang berguna untuk mengidentifikasi keterampilan siswa setelah 

pengajaran dilakukan, misalnya siswa setelah pengajaran dilakukan, misalnya 

: tes hasil belajar, PR, LKS, dan laporan kegiatan lapangan.
26

 

 

Berbagai macam bentuk-bentuk portofolio tersebut yang bisa dipilih oleh guru 

dalam menilai kegiatan pembelajaran siswa. Karena kelima bentuk tersebut memiliki 

karakteristik tersendiri dalam penggunaanyatergantung kepada darimana dan untuk 

apabentuk portofolio tersebut digunakan. 
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4. Prinsip Asesmen Portofolio 

Berbeda dengan asesmen yang lainnya, keterlibatan siswa dalam asesmen 

portofolio merupakan sesuatu yang harus dikerjakan.Ada beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan asesmen portofoliodi 

sekolah, antara lain:  

a. Saling percaya, dalam asesmen portofolioguru dan siswa ataupun antara siswa 

dengan siswa lainnya harus memiliki rasa saling mempercayai. Mereka harus 

merasa sebagai pihak-pihak yang saling memerlukan, dan memiliki semangat 

untuk saling membantu. Oleh karena itu semua pihak baik guru maupun siswa 

harus saling terbuka dan jujur satu sama lain.  

b. Kerahasiaan bersama, hasil pekerjaan siswa secara individu ataupun kelompok 

sebaiknya tidak diperlihatkan kepada siswa lain atau kelompok lain, sebelum 

diadakan eksibisi (pameran). Supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap norma 

yang menyangkut etika yang dapat menimbulkan dampak negatif kepada 

proses pendidikan.   

c. Milik bersama, semua pihak, guru maupun siswa harus menganggap bahwa 

semua evidencemerupakan milik bersama  yang harus dijaga bersama-sama 

pula. Sehingga, siswa akan merasa memiliki terhadap hasil kerja mereka, dan 

pada akhirnya tumbuh rasa tanggung jawab pada diri mereka. 

d. Kepuasan dan kesesuaian. Kepuasan semua pihak terletak pada tercapai 

tidaknya standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator tersebut 

yang dimanifestasikan melalui evidence peserta didik. Kesesuaian ini 
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akanmenjamin ketercapaian kompetensi yang menjadi kriteria keberhasilan 

belajar peserta didik disekolah. 

e. Penciptaan budaya mengajar, antara pengajaran dan asesmen portofoliotidak 

dapat dipisahkan. Manfaat utama asesmen portofoliosebagai diagnostik yang 

sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kelemahan siswa. 

f.Refleksi bersama, asesmen portofoliomemberikan kesempatan untuk 

melakukan refleksi bersama-sama, dimana siswa dapat merefleksikan tentang 

proses berfikir mereka sendiri, pemecahaan masalah atau pengambilan 

keputusan, dan mengamati pemahaman mereka tentang kompetensi dasar dan 

indikator yang telah mereka peroleh. Portofolio difokuskan pada pengalaman 

belajar siswa dari aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dalam periode 

waktu tertentu. Jadi karya siswa dalam portofolio tersebut bukan hanya 

diambil pada akhir semester saja.  

g. Proses dan hasil, asesmen portofoliomenerapkan prinsip proses dan hasil. 

Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian 

peserta didik (anecdot) mengenai sikapnya dalam belajar antusias tidaknya 

dalam mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Aspek yang lain dari Asesmen 

portofolioadalah penilaian hasil, yaitu menilai hasil akhir tugas yang diberikan 

oleh guru.
27

 

Dengan demikian asesmen portofoliotidak hanya menilai hasil akhir 

pembelajaran,tetapi juga perlu memberikan penilaian terhadap proses 
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pembelajaran.Didalam asesmen portofolio, siswa memiliki peran penting dalam 

perencanaan awal sampai pelaksanannya, oleh karena itu guru harus memiliki 

pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip asesmen portofoliosebelum menerapkannya 

supaya dapat terlaksana dengan maksimal. 

5. Karakteristik Asesmen Portofolio 

Salah satu hal yang sangat penting dalam asesmen portofolioadalah rasa 

kepemilikan, yang tidak dapat kita jumpai dalam penilaian tradisional. Melalui 

portofolio siswa dapat menunjukkan evidence mereka sesuai dengan kemampuannya. 

Menurut Barton & Collins (1997) dalam SumarnaSurapranata dan Hatta, terdapat 

beberapa karakteristik dalam pengembangan berbagai bentuk portofolio, yaitu: 

a. Multi sumber 

Artinya portofolio memungkinkan untuk menilai berbagai macam evidence. 

Multisumber antara lain mencakup orang (pernyataan dan observasi siswa,  

guru, program, orang tua, anggota masyarakat, evidence yaitu apa saja yang 

akan dinilai, seperti foto, rancangan, journal, audio, video tape.  

b. Authentic 

Evidence siswa haruslah autentik, artinya ditinjau dari konteks maupun fakta 

harus saling berkaitan satu sama lain (context and evidence are direcontextual 

teaching and learningy linked). Contoh jika kemampuan siswadalam 

bermatematika diperoleh dari mengikuti les atau bimbingan tes, bukan 

diperoleh dari guru kelas, maka kemampuan tersebut tentunya kurang relevan 

dengan portofolio di sekolah. 

c. Dinamis 

Artinya portofolio mencakup perkembangan dan perubahan(capturing growth 

and change). 

d. Eksplisit 

Portofolio haruslah jelas, artinya tujuan pembelajaran berupa kompetensi 

dasar dan indikator harus ditanyakan secara jelas. 

e. Integrasi 

Portofolio senantiasa berkaitan antara program yang dilakukan siswadi kelas 

dengan kehidupan nyata. Contoh sebagian besar siswaterbiasa menggunakan 

pertanian dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan portofolio haruslah 

berkaitan dengan pertanian. 
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f. Kepemilikan 

Siswa harus merasa memiliki semua evidence yang mereka hasilkan. Dengan 

demikian mereka diharapkan dapat menjaga dengan baik semua evidence 

tersebut. 

g. Beragam tujuan  

Portofolio dilaksanakan tidak hanya mengacu pada satu standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar, tetapi juga mengacu 

ke berbagai tujuan misalnya beberapa indikator pencapaian hasil belajar.
28

 

 

Untuk itu selain sebagai salah satu yang bermanfaat dalam proses pembelajaran, 

portofolio dapat melihat keefektifan suatu program dan pada saat yang sama dapat 

mengevaluasi perkembangan individu atau kelompok siswa. Portofolio juga dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi ketika siswa bercerita dan berpendapat. 

6. Fungsi dan TujuanAsesmen Portofolio 

Portofolio tidak hanya merupakan tempat penyimpanan hasil pekerjaan siswa, tetapi 

merupakan sumber informasi untuk guru dan siswa.Portofolio berfungsi untuk 

mengetahui perkembangan pengetahuan siswa dan kemampuan dalam mata pelajaran 

tertentu, serta pertumbuhan kemampuan siswa.Portofolio dapat memberikan bahan 

tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa sehingga guru dan siswa 

berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Portofolio dapat pula 

berfungsi untuk: 

a) Melihat perkembangan tanggung jawab siswadalam belajar. 

b) Perluasan dimensi belajar. 

c) Pembaharuan kembali proses belajar-mengajar maksudnya proses belajar 

dimana penilaian terhadap hasil belajar hanya ditentukan oleh guru 

diperbaharui dengan melibatkan siswa dalam proses penilaian terhadap hasil 

belajar mereka sendiri. 

d) Penekanan pada pengembangan pandangan siswadalam belajar.
29
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Asesmen portofoliobertujuan sebagai alat formatif maupun sumatif.Portofolio 

sebagai alat formatif digunakan untuk memantau kemajuan siswadari hari ke hari dan 

untuk mendorong siswadalam merefleksi pembelajaran mereka sendiri. Portofolio 

seperti ini difokuskan pada proses perkembangan siswadan digunakan untuk tujuan 

formatif dan diagnostik.  

Asesmen portofolioditujukan juga untuk penilaian sumatif pada akhir semester 

atau akhir tahun pelajaran.Hasil penilaian portofolio sebagai alat sumatif ini dapat 

digunakan untuk mengisi angka rapor siswa, yang menunjukan prestasi siswa dalam 

mata pelajaran tertentu.Selain itu, tujuan penilaian dengan menggunakan portofolio 

adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan siswa 

secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat.Rapor merupakan 

bentuk laporan perestasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu 

tertentu.Portofolio merupakan lampiran rapor, sehingga rapor tetap harus dibuat. 

Portofolio dalam penilaian dikelas dapat digunakan untuk mencapai beberapa 

tujuan yaitu:   

a) Menghargai perkembangan yang dialami siswa.  

b) Mendokumentasikan proses pembelajaraan yang berlangsung.  

c) Memberikan perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaiak. 

d) Merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan eksperimentasi.  

e) Meningkatkan efektivitas proses pengajaran.  

f) Bertukar informasi dengan orang tua/wali siswa dan guru lain.  

g) Membina dan mempercepat pertumbuhan konsep positif pada siswa. 

h) Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. 

i) Membantu siswa dalam merumuskan tujuan.
30
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Apapun tujuannya, semua portofolio berisi evidence sebagai bukti yang dapat 

digunakan untuk menyimpulkan tingkat pencapaian siswa pada Kompetensi Dasar 

(KD) dan indikator dalam bidang pelajaran tertentu.Untuk itu bukti-bukti evidence 

yang dikumpulkan harus relevan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus 

dimiliki setiap siswa. 

7. Keunggulan dan Kelemahan Asesmen Portofolio 

Menurut SumarnaSurapranata dan Muhammad Hatta, sebagai suatu paradigma 

baru,asesmen portofoliomemiliki keunggulan dan tentunya kelemahan dalam 

penyelanggaraannya di kelas.Adapun keunggulan asesmen portofolioantara lain: 

a. Perubahan paradigma penilaian  

Dengan adanya perubahan membandingkan kedudukan kemampuan 

siswa(berdasarkan grade, persentil, atau skor tes) kepada pengembangan 

kemampuan siswamelalui umpan balik dan refleksi diri. Asesmen 

portofoliodapat menolong guru membakukan dan mengevaluasi kemampuan dan 

pengetahuan siswa sesuai dengan harapan tanpa mempengaruhi kreativitas siswa 

di kelas. 

b. Akuntabilitas 

Asesmen portofoliodapat mengatasi kelemahan yang terjadi pada penilaian 

tradisional, memungkinkan penilaian yang lebih kompleks dibandingkan dengan 

penilaian secara tradisonal. 

c. Siswa sebagai individu dan peran aktif siswa 
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Ciri khas asesmen portofolioadalah memungkinkan guru untuk melihat 

siswasebagai individu, yang masing-masing, memiliki karakteristik, kebutuhan, 

dan kelebihan, tersendiri. Salah satu kelebihan portofolio adalah memungkinkan 

peran aktif dalam proses penilaian, dan memberikan kesempatan untuk 

meningkatkan peran aktif dalam proses penilaian, dan memberikan kesempatan 

untuk meningkatkan kemampuan mereka.    

d. Identifikasi  

Asesmen portofoliojuga dapat mengklarifikasi dan mengidentifikasi program, 

pengajaran dan memungkinkan untuk mendokumentasikan “pemikiran” 

disamping pengembangan program.  

e. Keterlibatan orang tua dan masyarakat 

Sebagai alat komunikasi dengan adanya keterlibatan pihak luar seperti: guru, 

orang tua, komite sekolah dan masyarakat luas.   

f. Penilaian diri 

Portofolio memungkinkan peserta didik melakukan penilaian diri sendiri (self-

evaluation), refleksi, dan pemikiran yang kritis (critical thinking). 

g. Penilaian yang fleksibel  

Penilaian yang fleksibel, memungkinkan pengukuran yang fleksibel yang 

bergantung kepada indikator yang telah ditentukan. 

h. Tanggung jawab bersama 
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Asesmen portofoliomemungkinkan guru dan siswasecara bersama-sama 

bertanggung jawab untuk merancang proses pembelajaran dan untuk 

mengevaluasi kemajuan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

 

i. Keadilan 

Asesmen portofoliosangat terbuka bagi guru untuk menggambarkan kelebihan 

dan kekurangan siswadan memantau perkembangan mereka.  

j. Kriteria penilaian 

Dalam asesmen portofoliosiswadiberikan penghargaan (kredit) atas usaha 

mereka.Salah satu kekuatanaasesmen portofolioadalah memungkinkan hadiah 

bagi usaha dan perkembangan kemampuan mereka, dimana tes tradisional tidak 

dapat dilakukan.
31

 

MenurutSumarnaSurapranata dan Muhammad Hatta,  ada beberapa kelemahan 

asesmen portofolioantara lain: 

a. Waktu ekstra  

Asesmen portofoliomemerlukan kerja ekstra dibandingkan dengan penilaian 

lain yang biasa guru lakukan.  

b. Reliabilitas  

Asesmen portofolionampak agak kurang reliabel dan kurang fair 

dibandingkan dengan penilaian lain yang menggunakan angka seperti ulangan 

harian, ulangan umum maupun ujian akhir nasional yang menggunakan tes. 
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c. Pencapaian akhir  

Guru memiliki kecendrungan untuk memperhatikan hanya pencapaian akhir. 

Jika hal ini terjadi, berarti proses asesmen portofoliotidak mendapat perhatian 

sewajarnya.   

d. Top-Down 

Artinya guru menganggap segala tahu dan siswa selalu dianggap sebagai 

objek yang harus didik dan diberi tahu. 

e. Skeptisme  

Selama ini orang tua dan masyarakat hanya mengenal keberhasilan anaknya 

hanya pada angka-angka hasil tes akhir, peringkat, dan hal-hal yang bersifat 

kuantitatif.Sebaliknya asesmen portofoliomenghindari penggunaan angka-

angka, akibatnya orang tua terkadang bersikap skeptis dan lebih percaya pada 

tes selain asesmen portofolio. 

f. Hal yang baru 

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru dan siswa dalam pertemuan 

mereka jika asesmen portofoliobelum pernah dilakukan, antara lain: 

melakukan pertemuan yang selektif, melakukan pengecekan secara selektif 

yang dilakukan oleh guru, dan  pengkodean untuk menolong siswa melakukan 

pemeriksaan sendiri.  

g. Tempat penyimpanan. 
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Tempat penyimpanan evidenceasesmen portofolioyangharus memadai apabila 

jumlah siswa pada suatu lembaga pendidikan cukup banyak.
32

 

Setiap jenis asesmen pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, 

semua itu tergantung bagaimana guru menyikapi setiap kelebihan dan kelemahan dari 

setiap asesmen itu sendiri.Kelemahan asesmen portofoliodapat berasal dari kondisi 

guru atau lembaga pendidikan yang belum mengenal asesmen portofoliodan adanya 

kebiasaan guru dalam menggunakan tes sebagai alat penilaian yang sudah umum 

dilakukan. Didalam asesmen portofoliomelibatkan siswa dalam menilai diri mereka 

sendiri (self assessment), memerlukan ketekunan, kesabaran dan keterampilan guru 

serta memiliki keterbatasan waktu dan fasilitas yang membuat guru kesulitan untuk 

menerapkannya dalam proses pembelajaran.  

Guna mengatasi kelemahan tersebut guru harus dapat menjelaskan langkah-

langkah teknik pelaksanan asesmen portofoliosecara sistematis kepada siswa dengan 

jelas maka siswa akan mudah untuk melaksanakannya. Pemberian tugas harus 

disesuaikan dengan kemampuan siswa dan ketersedian waktu bagi guru untuk 

mengoreksi tugas yang dikerjakan siswa.Tugas yang akan diberikan kepada siswa 

berupa soal esai dan laporan praktikum. Tugas tersebut dinilai menggunakan rubic 

dalam bentuk skala likert.Sehingga ketika guru melakukan penilaian selama proses 

belajar dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang diminta siswa sudah siap 

dengan tugas (task) yang diberikan guru.Pengumpulan tugas sesuai tenggang batasan 
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waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan demikian proses penilaian yang 

diharapkan dapat berjalan dengan lancar.     

Asesmen portofoliojika dilaksanakan dengan tepat dan benar dapat menghasilkan 

suatu hasil belajar siswa yang objektif dan sesuai dengan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung. Selain itu guru, orang tua, dan siswa dapat 

memantau perkembangan belajar yang dialami siswa dari waktu ke waktu selama 

proses pembelajaran berlangsung hingga proses pembelajaran berakhir. Sehingga 

guru, dan orang tua dapat memantau dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran 

yang dialami siswa. 

8. Perbedaan Tes dengan Asesmen Portofolio 

 Menurut SumarnaSurapranata dan Muhammad Hatta menyatakan bahwa, 

perbedaan antara asesmen portofoliodan tes sebagai alat evaluasi, secara ringkas 

dapat diuraikan pada tabel dibawah ini :
33
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Tabel 5 

Perbedaan Tes dengan Portofolio. 

Tes Portofolio 

1. Menilai peserta didik berdasarkan 

sejumlah tugas yang terbatas. 

1.Menilaisiswaberdasarkan 

seluruhan tugas dan hasil kerja 

yang berkaitan dengan kinerja 

yang dinilai.  

2. Menilai hanya guru, berdasarkan 

masukan yang terbatas. 

2. Siswaturut serta dalam menilai 

kemajuan yang dicapai dalam 

penyelesaiaan berbagai tugas, 

dan perkembangan yang 

berlangsung selama proses 

pembelajaran.  

3. Menilai semua siswa dengan 

menggunakan satu kriteria.  

3. Menilai setiap siswaberdasarkan 

pencapiaan masing-masing, 

dengan mempertimbangkan juga 

faktor perbedan individual. 

4. Proses penilaian tidak kolaboratif (tidak 

ada kerja sama, terutama antara guru, 

peserta didik, dan orang tua).  

4. Mewujudkan proses penilaian 

yang kolaboratif. 

5. Penilaian diri oleh peserta didik bukan 

merupakan suatu tujuan.  

5. Siswamenilai dirinya sendiri 

menjadi suatu tujuan. 

6. Yang mendapat perhatian dalam 

penilaian hanya pencapiaan. 

6. Yang mendapat perhatian dalam 

penilaian meliputi kemajuan, 

usaha, dan pencapaian. 

7. Terpisah antara: kegitan pembelajaran, 7.Terkait erat antara kegiatan 
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testing, dan pengajaran penilaian, pengajaran, dan 

pembelajaran.     

Sumber : Sumarna Surapranata & Muhammad Hatta, Penilaian Portofolio 

Implementasi Kurikulum 2004, Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2007, h, 96-97. 

 

Dari penjelasan tabel mengenai perbedan portofoliodengan tes menunjukkan 

bahwa didalam asesmen portofolioproses penilaiannya lebih koperatif, lebih objektif 

dalam menilai hasil pekerjaan siswa yang dikumpulkan. Lebih terbuka dimana siswa 

dilibatkan secara langsung dalam menilai pekerjaan yang dilakukan, dalam 

pembelajaranmampu menunjukan kemajuan, usaha, serta pencapaian hasil belajar 

yang dialami siswa.Dibandingkan penggunaan tes yang hanya menilai siswa 

berdasarkan tugas yang terbatas dan yang menjadi perhatian hanya pencapaian 

sebuah nilai. Untuk itu sangat baik apabila dalam proses pembelajaran guru mampu 

menerapkan asesmen portofolio.  

9. TeknikAsesmen Portofolio 

Teknik asesmen portofoliodi dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai 

berikut:  

1. Jelaskan kepada siswa bahwa penggunaan portofolio, tidak hanya merupakan 

kumpulan hasil kerja siswa yang digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi 

digunakan juga oleh siswa sendiri.  

2. Tentukan bersama siswa sampel-sampel 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 bahan informasi perkembangan siswa 

sehingga dapat terlihat perbedan kualitas dari waktu ke waktu. 
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5. Sebaiknya tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan bobotnya dengan 

para siswa sebelum mereka membuat karyanya. 

6.  Minta siswa menilai karyanya secara berkesinambungan. 

7.  Setelah suatu 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. 

8.  Bila perlu, jadwalkan undangan orang tua siswa dan diberi penjelasan tentang 

maksud serta tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan 

memotivasi anaknya.
34

 

Setiap kegiatan pembelajaran guru yang ingin menggunakan asesmen 

portofoliodapat menjelaskan langkah-langkahteknik pelaksanan asesmen 

portofoliosecara sistematis kepada siswa dengan jelas maka siswa akan mudah untuk 

melaksanakanya. Sehingga ketika guru melakukan penilaian selama proses belajar, 

dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang diminta siswa sudah siap 

dengan task (tugas) yang diberikan guru sesuai tenggang batasan waktu pengumpulan 

tugas yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan demikian proses penilaian yang 

diharapkan dapat berjalan dengan lancar.  

 

D. Model Contextual Teaching and Learning 

1. Pengertian ModelContextual Teaching and Learning 

Menurut Blanchard Berns dan Erickson dalam buku Pembelajaran Kontektual 

Konsep Aplikasi karangan Kokom Komalasari Sari mengemukakan bahwa “ 

Contextual teaching and learning is a conception of teaching and learning that 

helps teachers relate subject matter content to rel word situsion; and motivates 

student to make connections between knowledge and is applications to their lives 
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Asep Jihad dan Abdul Haris, Op.Cit. h. 114 et seq  
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as family members, citizens, and workers and engage in the hard work that 

learning requires
35

. 

 

Dengan demikian pembelajarn kontektual merupakan konsep belajar dan 

mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan 

situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara 

pengetahuannya yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga, warga negara, dan pekerja. 

Selanjutnya Elaine B. Johnson menyatakan, Contextual Teaching and Learning 

adalah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di 

dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-

subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan 

konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka.
36

 

Menurut Wina Sanjaya “Contextual Teaching and Learning (CTL)” adalah suatu 

strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara 

penuh untuk menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan 

situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupan mereka.
37

 

Berdasarkan paparan uraian diatas maka, penulis menyimpulkan bahwa 

Contextual Teaching and Learning (CTL)adalah proses pendidikan yang membantu 

seorang guru untuk menghubungkan antara materi-materi pelajaran yang diajarkan 

dengan situasi dunia nyata yang dialami oleh siswa, selain itu pembelajaran 

                                                           
35

Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi, ( Bandung : PT Refika 

Aditama, Cetakan Ketiga, 2013), h.6.   
36

Elaine B. Johnson, CTL Contextual Teaching and Learning, (Bandung :Kaifa Learning,  Edisi 

Baru, Cetakan 1, 2014), h. 67.    
37

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran  Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta : 

Kencana, 2006), h. 25.  
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kontekstual juga mendorong siswa untuk membuat hubungan bermakna antara 

pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Pembelajaran kontekstual sebagai suatu model pembelajaran yang memberikan 

fasilitas kegiatan belajar siswa mencari, mengolah, dan menemukan pengalaman 

belajar yang lebih bersifat konkret (terkait dengan kehidupan nyata) melalui 

keterlibatan siswa dalam mencoba, melakukan, dan mengalami sendiri. Dengan 

demikian, pembelajaran tidak dilihat dari sisi produk, akan tetapi yang terpenting 

adalah proses.    

2. Langkah-Langkah Pembelajaran Kontekstual  

Contekstual Teaching and Learning sebagai suatu model, dalam 

implementasinya tentu saja memerlukan perencanaan pembelajaran yang 

mencerminkan konsep Contextual Teaching and Learning. Ada tujuh langkah-

langkah pembelajaran kontekstual yang harus dikembangkan oleh guru:  

a. Konstruktivisme (Constructivism) 

Kontruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofis) dalam Contextual 

Teaching and Learning, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia 

sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas.Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah 

yang siap  untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksi 

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman yang nyata. 

b. Menemukan (Inquiry) 

Menemukan, merupakan kegiatan inti dari Contextual Teaching and Learning, 

melalui upaya menemukan akan memberikan penegasan bahwa pengetahuan 

dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan bukan 
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merupakan hasil dari mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi merupakan 

hasil menemukan sendiri.  

c. Bertanya (Questioning) 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya.Bagi guru 

bertanya dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing, dan 

menilai kemampuan berfikir siswa. Bagi siswa bertanya merupakan bagian 

penting dalam melakukan inquiri, yaitu menggali informasi, mengecek 

pemahaman siswa, membangkitkan respon siswa, mengetahui sejauh mana 

keingintahuan siswa, memfokuskan perhatian siswa, membangkitkan lebih 

banyak lagi pertanyaan siswa, dan menyegarkan kembali pengetahuan yang 

dimiliki siswa.  

d. Masyarakat belajar (Learning Community) 

Maksud dari masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk melakukan 

kerja sama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-teman belajarnya. 

Hasil belajar diperoleh dari kerja sama dengan orang lain melalui berbagai 

pengalaman. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

e. Pemodelan (Modelling) 

Dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu ada model yang 

bisa ditiru. Guru dapat menjadi model, misalnya memberi contoh cara 

mengerjakan sesuatu. Tetapi guru bukan sutu-satunya model, artinya model 

dapat dirancang dengan melibatkan siswa, misalnya siswa ditunjuk untuk 

memberi contoh kepada temanya, atau mendatangkan seseorang diluar 

sekolah. 

f. Refleksi (Reflection)  

Refleksi adalah caraberfikir tentang apa yang baru saja terjadi atau baru saja 

dipelajari. Berfikir kebelakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa 

lalu, siswa mengendapkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur 

pengetahuan yang baru, yang merupakan pengayaan atau revisi dari 
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pengetahuan sebelumnya. Siswa diberi kesempatan untuk mencerna, 

menimbang, membandingkan, dan melakukan diskusi dengan dirinya sendiri 

(learning to be). 

 

 

 

 

 

 

g. Penilaian yang sebenarnya (Authentic Assesment) 

Tahap dari pembelajaran konstektual adalah melakukan penilaian. Penilaian 

adalah proses pengumpulanberbagai data dan informasi yang bisa 

memberikan gambaran atau petunjuk terhadap pengalaman belajar siswa.
38

 

Dalam melaksanakan program pembelajaran kontekstual guru harus menerapkan 

tujuh langkah Contextual Teaching and Learning dengan jelas, sehingga setiap guru 

memiliki persiapan yang utuh mengenai rencana yang akan dilaksanakan dalam 

membimbing kegiatan belajar-mengajar dikelas sehingga dapat mengetahui 

kemajuan, kemunduran, dan kesulitan siswa dalam belajar. 

3. Perbedaan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan Pembelajaran 

Konvensional 
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Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 193 et seqq.  
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Perbedaan pokok antara pembelajaran Contextual Teaching and Learning dan 

pembelajaran konvensional seperti yang banyak diterapkan di sekolah sekarang ini 

antara lain:  

a. Contextual Teaching and Learningmenempatkan siswa sebagai subjek belajar, 

artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara 

menemukan dan menggali sendiri materi pelajaran. Sedangkan, dalam 

pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai objek belajar yang 

berperan sebagai penerimaan informasi secara pasif. 

b. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning, siswa belajar 

melalui kegiatan kelompok, seperti kerja kelompok, berdiskusi, saling 

menerima dan memberi. Sedangkan, dalam pembelajaran konvensional siswa 

lebih banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan 

menghafal materi pelajaran. 

c. Dalam Contextual Teaching and Learning, pembelajaran dikaitkan dengan 

kehidupan nyata secara rill; sedangkan dalam pembelajaran konvensional, 

kemampuan diperoleh melalui latihan-latihan.  

d. Tujuan akhir dari proses pembelajaran melalui Contextual Teaching and 

Learning adalah kepuasan diri sendiri; misalnya individu tidak melakukan 

perilaku tertentu karena ia menyadari bahwa perilaku itu merugikan dan tidak 

bermanfaat; sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tidakan atau 

perilaku individu didasarkan oleh faktor dari luar dirinya, misalnya individu 

tidak melakukan sesuatu disebabkan takut hukuman atu sekedar untuk 

memperoleh angka atau nilai dari guru.  

e. Dalam Contextual Teaching and Learningpengetahuan yang dimiliki setiap 

individu selalu berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya, oleh 

sebab itu setiap siswa bisa terjadi perbedaan dalam memaknai hakikat 

pengetahuan yang dimilikinya. Dalam pembelajaran konvensional, kebenaran 

yang dimiliki bersifat absolut dan final, oleh karena pengetahuan di konstruksi 

oleh orang lain.  

f. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning, siswa bertanggung 

jawab dalam memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-

masing; sedangkan dalam pembelajaran konvensional guru adalah penentu 

jalanya proses pembelajaran.  

g. Dalam pembelajaran Contextual Teaching and Learning, pembelajaran bisa 

terjadi di mana saja dalam konteks setting yang berbeda sesuai dengan 

kebutuhan; sedangkan dalam pembelajaran konvensional pembelajaran hanya 

terjadi di dalam kelas.   

h. Oleh karena tujuan yang ingin dicapai adalah seluruh aspek perkembangan 

siswa, maka dalam Contextual Teaching and Learningkeberhasilan 

pembelajaran diukur dengn berbagai cara misalnya dengan hasil karya siswa, 
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penampilan, rekaman, obeservasi, wawancara dan sebagainya; sedangkan 

dalam pembelajaran konvensional keberhasilan pembelajaran biasanya hanya 

diukur dari tes.
39

 

 

Beberapa perbedaan pokok tersebut, menggambarkan bahwa Contextual 

Teaching and Learning memang memiliki karakteristik tersendiri baik dari proses 

pelaksanaanya dan pengolahanya di kelas.Untuk itu dalam pembelajaran Contextual 

Teaching and Learninglebih menekankan pada skenario pembelajaranya, yaitu 

langkah-demi langkah yang dilakukan oleh guru dan siswa harus sesuai supaya dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. 

 

E. Self Regulation  

1. Pengertian Self Regulation  

Pemahaman tentang konsep self regulation adalah penting dalam pengembangan 

kemampuan prestasi belajar.Vivik Sofiyah dan Raudatus Salamah menyatakan 

bahwa, self regulation merupakan kemampuan untuk mengontrol perilaku sendiri dan 

salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia.
40

Untuk mencapai suatu 

tujuan yang optimal, seseorang harus mampu untuk mengontrol perilakunya sendiri, 

mengarahkan perilaku tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diiinginkan. 

Mohammad Ali dan Mohammad Asrosri menyatakan, Pengaturan diri (self 

regulation) sama pentingnya dengan proses penyesuaian diri dan pemeliharaan 
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Wina Sanjaya, Op.Cit, h. 260 et seqq.  
40

Vivik Sofiyah dan Raudatus Salamah, “ Self-Efficacy dan Self-Regulation Sebagai Unsur 

Penting Dalam Pendidikan Karakter (Aplikasi Pembelajaran Mata Kuliah Ahlak Tasawuf), Jurnal 

Penelitian Sosialisasi Keagamaan Vol. 17. N0. 2. (Juli-Desember 2014). h. 222.      
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stabilitas mental, kemampuan untuk mengatur diri, dan mengarahkan diri. 

Kemampuan mengatur diri dapat mencegah individu dari keadaan malasuai dan 

penyimpangan kepribadian.Kemampuan pengaturan diri dapat mengarahkan 

kepribadian normal mencapai pengendalian diri dan realisasi diri.
41

 

Penyesuaian diri menurut Schneiders dalam Mohamad Ali dan Mohammad 

Asrori, dapat diartikan sebagai suatu proses yang mencakup respons-respons mental 

dan behavioral yang diperjuangkan individu agar dapat berhasil menghadapi 

kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk 

menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntunan dari dalam diri individu dengan 

tuntutan dunia luar atau lingkungan tempat individu berada.
42

 Dengan kata lain 

penyesuain diri merupakan kemampuan penguasaan dalam mengembangkan diri 

sehingga emosi, kebiasaan, dapat terkendali dengan baik, mampu bekerja sama 

dengan orang lain secara efektif, dan efisien serta mampu mengendalikan faktor-

faktor lingkungan sehingga penyesuaian diri dapat berlangsung dengan baik. 

Pintrich dan De Groot dalam Mustika Dwi Mulyati, memberikan istilah self 

regulation dalam belajar dengan istilah self regulated learning, yaitu suatu kegiatan 

belajar yang diatur oleh diri sendiri yang didalamnya individu mengaktifkan pikiran, 

motivasi dan tingkah lakunya untuk mencapai tujuan belajarnya.
43

 

                                                           
41

Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik, 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 183.   
42

Ibid, h. 175.  
43

Mustika Dwi Mulyati,“Hubungan Antara Menejemen Waktu dengan Self Regulated Learning 

pada Mahasiswa”, Education Psychology Journal  ISSN 225-634X (Januari , 2013). h. 44.   
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Berdasarkan dari pendapat beberapa ahli, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa, self regulation adalah kemampuan untuk mengatur perilaku 

sendiri, pemeliharaan stabilitas mental,mengaktifkan pikiran, motivasi, dan tingkah 

laku serta mampu mengendalikan faktor-faktor lingkungan sehingga tujuan belajar 

dapat tercapai.  

 

 

 

2. Proses Self Regulation (Regulasi Diri) 

Bandura mendifinisikan, self-regulation sebagai kemampuan untuk mengontrol 

perilaku mereka sendiri dan juga bekerja keras.Pengaturan diri sangat sangat 

meningkatkan nilai dari prinsip penguatan jika diterapkan dalam perilaku kita 

sendiri.Menurut Bandura ada tiga proses untuk mewujudkan regulasi diri, ketiga 

proses tersebut yaitu:
44

 

a) Observasi diri (Self-Observation) 

Observasi diri yaitu seseorang mengobservasi perilakunya.Kita melihat diri 

kita sendiri, perilaku kita, dan menjaganya. 

b) Keputusan (Judgment) 

                                                           
44

Hamzah B.uno, Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran, ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 

2008), h. 217.  
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Keputusan yaitu saat seseorang memutuskan apakah perilakunya sesuai 

dengan tujuan yang ditetapkan. Seseorang yang membandingkan apa yang 

dilihat dengan suatu standar.    

c) Respons diri (Self-Response) 

Respon diri yakni saat seseorang memberikan respons kepada dirinya 

berdasarkan keputusan yang diambil.Jika kita lebih baik dalam perbandingan 

dengan standar kita, kita memberi penghargaan jawaban diri pada diri kita 

sendiri. 

Regulasi diri seperti ini yang dapat meningkatkan kinerjanya melalui fungsi 

motivasionalnya. Melalui kepuasan diri atau hadiah yang tidak tampak orang 

akanmenyadari tugasnya, untuk kemudian memotivasi diri melakukan usaha untuk 

mencapai kinerja yang ingin dicapai. Sehingga motivasi yang timbul dari proses ini 

dapat meningkatkan tujuan yang diharapkannya.    

3. Karakteristik Self Regulated Learning  

Montalvo dan Torres dalam Education Psychology Journal, mengemukakan 

bahwa, beberapa peneliti mengemukakan karakteristik perilaku pelajar yang memiliki 

keterampilan self regulated learning antara lain sebagai berikut :
45

 

a) Terbiasa dan tahu bagaimana menggunakan strategi kognitif (pengulangan, 

elaborasi, dan organisasi) yang membantu mereka untuk memperhatikan, 

mentransformasi, mengorganisasi, mengelaborasi, dan menguasai informasi.  

b) Mengetahui bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan 

proses mental untuk mencapai tujuan personal (metakognisi). 

                                                           
45

Wahyu Bintoro, Edy Purwanto, dan Dyah Indah Noviyani, “Hubungan Self Regulated 

Learning dengan Kecurangan Akademik Mahasiswa,  Education Psychology Journal  ISSN 2252-
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c) Memperlihatkan separangkat keyakinan motivasional dan emosi yang adaptif, 

seperti tingginya keyakinan diri secara akademik, memiliki tujuan belajar, 

mengembangkan emosi positif terhadap tugas (senang, puas, antusias), 

memiliki kemampuan untuk mengontrol dan memodikasinya, serta 

menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas dan situasi belajar khusus.  

d) Mampu merencanakan, mengontrol waktu, dan memiliki usaha terhadap 

penyelesaian tugas, tahu bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan, seperti mencari tempat belajar yang sesuai atau mencari 

bantuan dari guru dan teman jika menemui kesulitan.  

e) Menunjukan usaha yang besar untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan 

mengatur tugas-tugas akademik, iklim, dan struktur kelas.  

f) Mampu melakukan strategi disiplin, yang bertujuan menghindari gangguan 

internal dan ekternal, menjaga konsentrasi, usaha, dan motivasi selama 

menyelesaikan tugas.   

Berdasarkan karakteristik tersebut menunjukkan self regulated learning  

merupakan proses akrtif dan konstruktif siswa dalam menetapkan tujuan untuk proses 

belajarnya dan berusaha untuk memonitor, meregulasi, dan mengontrol kognisi, 

motivasi, dan prilaku, yang kemudian semuanya diarahkan dan didorong oleh tujuan 

dan mengutamakan konteks lingkungan.    

4. Kemampuan Self Regulation 

Robert J. Marzano membagi  indikator self regulation menjadi lima indikator 

yaitu:
46

 

a. Menyadari pemikirannya sendiri. 

b. Membuat rencana yang efektif.  

c. Mengenali dan menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan. 

d. Sensitif terhadap umpan balik. 

e. Mengevaluasi keefektifan tindakan. 

 

Peneliti hanya menggunakan 4 indikator yang meliputi: a)menyadari pemikiran 

sendiri, b) membuat rencana secara efektif, c) menyadari dan menggunakan sumber 
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Robert J. Marzano, Debra Pickering, dan Jay McTighe,Assessing Student Outcomes 

Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model ( Alexandria,Virgina: ASCD, 

1993), h. 23. 
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informasi yang diperlukan dan, d) sensitif terhadap umpan balikdengan 

mempertimbangkan kesesuaian Strandar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) pada materi sistem ekskresi. 

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Self Regulation  

Menejemen waktu sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan siswa 

dalam pembelajaran.siswa yang tidak dapat mengatur waktu dengan baik, ada 

kecendrungan bahwa siswa tersebut tidak mampu mengarahkan dan mengatur 

dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya.  

Bokaerts dalam Education Psychology Journal, mengatakan bahwa banyak 

penelitian sepakat bahwa faktor yang paling mendasar dari self regulation adalah 

keinginan untuk mencapai tujuan. Atribut personal lain yang juga terlihat dalam 

mempengaruhi self regulation antara lain; 1) keadaan akan penghargaan diri sendiri, 

2) keinginan untuk mencoba, 3) komitmen, 4) menejemen waktu, 5) kesadaran akan 

metakognitif dan 6) penggunaan strategi yang efisien. Adapula faktor-faktor yang 

muncul akibat self regulation  yang buruk antara lain: impulsivitas, tujuan akademik 

yang rendah, penghargaan diri yang rendah, kontrol yang buruk, serta perilaku 

menghindar.
47

 

Berdasarkan uraian tersebut maka, dapat dikatakan bahwa jika siswa dalam 

mengelola waktu sangat baik, maka siswa tersebut memiliki self regulated learning  

yang baik serta tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Begitu pula sebaliknya, jika 

                                                           
47

Mustika Dwi Mulyati,“Hubungan Antara Menejemen. Op.Cit, h. 45.   
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siswa dalam pengelolaan waktu buruk, maka self regulated learning pun akan 

menjadi buruk serta tujuan yang diinginkan tidak dapat tercapai dengan baik.  

 

F. Kemampuan Kognitif  

Perubahan seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu merupakan hasil dari 

proses belajar. Gagne dalam Kokom Komalasari menyatakan, belajar sebagai suatu 

proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecendrungan manusia 

seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya yakni peningkatan 

kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance (kinerja).
48

 Jadi belajar 

merupakan hasil  perubahan tingkah laku dalam sikap, minat, dan pengetahuan dalam 

berbagai jenis kinerja yang dialami siswa.     

Setelah melakukan proses belajar maka siswa diharapkan dapat mencapai tujuan 

belajar yang disebut sebagai hasil belajar yaitu kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah menjalani proses belajar. Sudjana dalam Asep Jihad berpendapat, hasil belajar 

adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman 

belajarnya.
49

Dalam Sistem Pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, baik 

tujuan kurikuler dan tujuan instruksional, menggunakan klarifikasi hasil belajar dari 

Benjamin S.Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi tiga ranah yakni 

ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor.Berdasarkan rumusana tujuan 

pendidikan tersebut penulis membatasi pembahasan pada ranah kognitif saja. 

                                                           
48

Kokom Komalasari, Op.Cit, h. 2.  
49

Asep Jihad dan Abdul Haris, Op.Cit. h. 15.  
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1. Ranah Kognitif  

Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk 

dalam ranah kognitif.
50

Ranah kognitif merupakan ranah pengetahuan atau intelektual 

dan kompetensi berpikir siswa. Taksonomi Bloom dalam revisinya membagi 

ranahkognitif menjadi dua dimensi yaitu :dimensi proses kognitif dan dimensi 

pengetahuan.
51

Pertama, untuk dimensi proses kognitif meliputi:  

1) Mengingat (C1)  

Mengingat adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang. 

2) Memahami (C2)  

Memahami adalah mengkonstruksikan makna dari materi pembelajaran, 

termasuk apa yang diucapkan, ditulis, dan digambarkan oleh guru.  

3) Mengaplikasikan (C3) 

Mengaplikasikan adalah menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam 

keadaan tertentu. 

4) Menganalisis (C4) 

Menganalisis adalah memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyusunnya 

dan menentukan hubungan-hubungan antar bagian itu dan hubungan antara 

bagian-bagian tersebut dan keseluruhan struktur atau tujuan. 

5) Mengevaluasi (C5) 

                                                           
50

Anas Sudijono,  Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 

h. 49 etseq.   
51

Lorin W. Anderson, dkk, Kerangka Landasan Untuk Pembelajaran Pengajaran dan Asesmen 

Revisi Taksonomi Bloom, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 46 et seq.  
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Mengevaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan atau 

standar. 

6) Mencipta (C6)  

Mencipta adalah memadukan bagian-bagian untuk membentuk sesuatu yang 

baru dan koheren atau untuk membuat suatu produk yang orisinal. 

Kedua untuk ranah kognitif dari dimensi pengetahuan memiliki empat macam 

pengetahuan antara lain: pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan 

prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Jenis-jenis pengetahuan ini sesungguhnya 

menunjukkan penjenjangan dari yang sifatnya konkret (faktual) hingga yang abstrak 

(metakognitif). 

Taksonomi Bloom yang lama, pengetahuan metakognitif belum dicantumkan 

sebagai jenis pengetahuan yang juga harus dipelajarai. Uraian dari tiap-tiap dimensi 

pengetahuan tersebut akan dijelaskan dibawah ini :
52

 

1) Pengetahuan Faktual (Factual Knowledge) 

Pengetahuan faktual adalah pengetahuan yang berupa potongan-potongan 

informasi yang terpisah-pisah unsur dasar yang ada dalam suatu disiplinilmu 

tertentu.Pengethuan faktual pada umumnya merupakan abstraksi tingkat 

rendah. 

2) Pengetahuan Koseptual  

Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang menunjukan saling 

keterkaitan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar dan 

semuanya berfungsi bersama-sama. 

3) Pengetahuan Prosedural  

Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan 

sesuatu, baik yang bersifat rutin maupun yang baru.Seringkali pengetahuan 

prosedural berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti dalam 

mengerjakan sesuatu. 

                                                           
52

Ari Widodo, “Revisi Taksonomi Bloom dan Pengembangan Butir Soal”, Buletin Puspendik, 

2006, h. 2 et seqq.  
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4) Pengetahuan Metakognitif  

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara umum 

dan pengetahuan tentang diri sendiri. 

 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, peneliti hanya menggunakan 

tingkatan kognitif dari mengingat (C1) sampai  mengevaluasi (C5) meliputi: 

mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4), dan 

mengevaluasi (C5)berdasarkan analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi 

Dasar (KD) dalam silabus untuk materi sistem ekskresi.  

Kemampuan kognitif yang kita miliki berkaitan dengan pengetahuan kemampuan 

berfikir dan kemampuan memecahkan masalah.Kemampuan kognitif erat 

hubungannya dengan prestasi belajar. Tanpa kemampuan kognitif sulit dibayangkan 

seorang siswa dapat berfikir, karena tanpa kognitif mustahil siswa tersebut dapat 

memahami materi-materi pelajaran yang disajikan kepadanya.
53Dari uraian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan kognitif yang bagus 

dapatdengan mudah memahami materi-materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan 

prestasi belajarnya.  

 

G. Kajian Materi Sistem Ekskresi 

Pada penelitian ini materi sistem ekskresi merupakan salah satu materi yang 

diajarkan di kelas XI SMAN 12 Bandar Lampung pada semester genap.Akan lebih 

mudah dipahami oleh siswa jika dalam proses penilaian guru menggunakanasesmen 

                                                           
53

Saona, (On-line), tersedia di : C:\Users\User\Downloads\Documents\2012-1-87201-

231408046-bab1-15082012124636_2.pdf ( Januari 2012).  
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portofolioyang dipadukan dengan model Contextual Teaching and Learning dalam 

pembelajaran. Karenadi dalam asesmen portofolioterdapat self assessment, dan 

written feedback yang akan diberikan setelah pengumpulan tugas oleh siswa yang 

diharapkan dapat membantu siswa dalam memahami materi. Adapun tinjauan 

kurikulumnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 6 

Tinjauan Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan 2006 Materi Sistem Ekskresi 

Standar 

Komptensi (SK) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 

Indikator Materi 
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3.Menjelaskan 

struktur dan 

fungsi organ 

manusia dan 

hewan tertentu, 

kelainan/penyakit 

yang mungkin 

terjadi serta 

implikasinya pada 

saling temas.  

3.3 Menjelaskan 

keterkaitan 

antara struktur, 

fungsi, dan 

proses serta 

kelainan / 

penyakit yang 

dapat terjadi 

pada sistem  

ekresi pada 

Manusia dan 

hewan (misalnya 

: pada ikan, dan 

belalang).   

1. Mendefinisikan 

sistem ekskresi pada 

manusia.    

2. Mengaitkan struktur 

dan fungsi organ 

ekskresi pada 

manusia.  

3. Menguraikan proses 

filtrasi, reabsorpsi, 

dan augmentasi pada 

ginjal.   

4. Mendeteksi 

kandungan urine 

malalui uji urine.  

5. Menyimpulkan 

kelainan atau 

penyakit pada sistem 

ekskresi.  

6. Membandingkan 

sistem ekskresi pada 

manusia dan sistem 

ekskresi pada hewan 

(ikan dan serangga).  

 

1. Pengertian 

ekskresi, 

sekresi, dan 

defekasi. 

2. Proses 

pembentukan 

urine.  

3. Organ-organ 

ekskresi pada 

manusia dan 

fungsinya 

antara lain:  

a. Ginjal 

b. Paru-paru 

c. Kulit 

d. Hati 

4. Kelainan atau 

penyakit yang 

terjadi pada 

sistem 

ekskresi 

manusia.  

5. Sistem 

ekskresi 

hewan.  

Sumber : Silabus SMAN 12 Bandar Lampung 

 

Adapun uraian materi sistem ekskresi secara lengkap dijelaskan pada Tabel 7 di 

bawah ini:  

 

 

Tabel  7 

Ringkasan Materi Sistem Ekskresi
54

 

                                                           
54

Cambell, N. A. et al. Biologi, Edisi Kedelapan (Jilid 3) (Jakarta : Erlangga, 2008), h. 124.  
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Konsep Materi Penjelasan  

Definisi Ekskresi, Sekresi, 

Defekasi 

Ekskresi adalah proseses pengeluaran sisa 

metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi 

oleh tubuh dalam bentuk urine, keringat 

ataupun CO2.  

 

Sekresi adalah proses pengeluaran sisa 

metabolisme yang masih dapat digunakan 

(enzim atau hormon) oleh tubuh.  

 

Defekasi adalah proses pengeluaran sisa 

pencernaan atau feses.   

 

Proses Pembentukan 

Urine 

Proses Pembentukan Urine  

 

 
Gambar 1. 

Proses Pembentukan Urine 

Sumber : Biologi Solomon, 2009 

Dalam ginjal terjadi prosespembentukan 

urine yang terdiri dari tiga proses. Proses 

tersebut diantaranya: 

1. Filtrasi yang terjadi di dalam glomerolus. 

Filtrat dalam kapsula Bowman 

mengandung zat terlarut seperti garam, 

glukosa, asam amino, vitamin, dan limbah 

bernitrogen seperti urea dan molekul kecil 

lainnya.
55

 

 

2. Reabsorbsi terjadi di tubulus kontortus 

                                                           
55

Ibid, h. 127. 
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Konsep Materi Penjelasan  

proksimal, lengkung henle, dan tubulus 

kontortus  distal.
56

 Hampir semua gula, 

vitamin, dan zat makanan organik lainnya 

yang ditemukan di filtrat awal akan 

diserap kembali.  

3. Proses sekresi juga terjadi di tubulus 

kontortus proksimal, lengkung henle dan 

tubulus kontortus distal. Sekresi adalah 

proses selektif yang melibatkan transport 

pasif maupun transpor aktif.
57

 

Proses augmentasi yaitu pada tubulus 

pengumpul masih terjadi penyerapan ion 

Na
+
, Cl

- 
dan urea sehingga terbentuklah 

urine sesungghnya.      

Struktur Ginjal 

Ginjal 

 

 
Gambar 2 

Struktur Ginjal  

Sumber : Ilmu Pengetahuan populer,2000  

1. Ginjal (ren) manusia berjumlah sepasang, 

terletak di rongga perut sebelah kanan 

depan dan kiri depan ruas-ruas tulang 

belakang bagian pinggang. 

2. Ginjal yang dibelah secara membujur 

akan memperlihatkan bagian-bagian 

korteks, medulla (sumsum ginjal), dan 

                                                           
56

Ibid, h. 128.  
57

Ibid, h. 130 et seq.   
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Konsep Materi Penjelasan  

pelvis (rongga ginjal). 

3. Satuan fungsional ginjal disebut nefron.
58

 

4. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan 

tubulus kontortus. 

 Badan Malpigi terdiri atas kapsul 

(simpai) bowman dan glomerulus. 

 Tubulus kontortus terdiri atas tubulus 

kontortus proksimal, tubulus kontortus 

distal, dan tubulus kontortus kolektivus. 

Diantara tubulus kontortus proksimal 

dan distal terdapat gelung/lengkung 

Henle pars ascenden (naik) dan pars 

descenden (turun).     

 

Struktur dan Fungsi Hati 

Sebagai Alat Ekskresi 

Hati 

 
Gambar 3 

Struktur Hati 

Sumber : Kamus Visual, 2004  

Sebagai alat ekskresi hati berperan dalam 

pembentukan urea dari amonia yang bersifat 

racun di hati. Kelenjar hati merupakan satu-

satunya organ yang menghasilkan enzim 

arginase yang berfungsi menguraikan asam 

amonia arginin menjadi asam amonia ornitin 

urea. Sistem sirkulasi kemudian akan 

membawa urea ke oragan ekskresi ginjal.  

Langkah-langkah pembentukan urea di hati 

yang dikenal dengan daur ornitin, yaitu 

                                                           
Ibid, h. 127.  
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:ornitin yang dibentuk berfungsi mengikat 

NH3, dan CO2 yang bersifat racun. Dalam sel-

sel tubuh, ornitin diubah asam amino sitrulin. 

Sitrulin berperan mengikat NH3 arginin yang 

diuraikan dalam hati, sedangkan urea 

diangkut ke ginjal dan dikeluarkan bersama 

urin.    

 

 

Struktur dan Fungsi Paru-Paru 

Sebagai Alat Ekskresi 

Paru-Paru  

 
Gambar 4. 

Struktur Paru-Paru 

Sumber : Kamus Visual, 2004 :163 

Paru-paru selain sebagai alat penafasan ,juga 

berfungsi sebagai alat ekskresi karena paru-

paru juga mengekresikan zat sisa 

metabolisme. 

 

Penguraian karbohidrat (glukosa) dan lemak 

kecuali menghasilkan energi akan 

menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O 

yang akan dikeluarkan lewat paru-paru. 

Karbondioksida dan air hasil metabolisme di 

jaring diangkut oleh darah lewat vena untuk 

dibawa ke jantung, dan dari jantung akan 

dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi ke 

alveolus. Selanjutnya CO2 dan H2O dapat 

berdifusi atau dapat diekresikan di alveolus 

paru-paru karena pada alveolus bermuara 

banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. 
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Struktur dan Fungsi Kulit 

Sebagai Alat Ekskresi 

Kulit  

 
Gambar 5.  

Struktur Kulit  

Sumber: Mengenal Indra Peraba, 2003 : 7  

Kulit sebagai alat ekskresi tersusun atas 3 

lapisan yaitu:  

 Epidermis (lapisan kulit luar/kulit ari) 

 Dermis (lapisan dalam/kulit jangat) dan 

 Hipodermis (jaringan ikat bawah kulit).  

Lapisan epidermis terdiri atas stratum 

korneum, stratum lusidum, stratum 

granulosum, dan stratum germinativum. 

Dermis terletak di bawah epidermis. Lapisan 

ini mengandung akar rambut, pembuluh 

darah, kelenjar, dan saraf. Kelenjar yang 

terdapat dalam lapisan ini adalah kelenjar 

keringat (glandua sudorifera) dan kelenjar 

minyak (glandula sebasea). Hipodermis 

terletak dibawah dermis .lapisan ini banyak 

mengandung lemak. Sebagai alat ekskresi 

kulit berfungsi mengeluarkan keringat.  

Sistem Ekskresi Pada Hewan 

1. Sistem Ekskresi Pada Invertebrta  

a. Sistem ekresi pada protozoa  

Alat ekskresi protozoa berupa vakuola 

berdenyut.  
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b. Sistem ekskresi anelida 

Alat ekskresi anelida berupa sepasang 

metanefridium.
59

 

c. Sistem ekskresi insecta  

Alat ekskresi insecta berupa pembuluh 

Malpighi. 

 

2. Sistem Ekskresi Pada Vertebrta
60

 

a. Sistem ekskresi pada ikan  

Alat ekskresi ikan berupa sepasang 

ginjal mesonefros.  

b. Alat ekskresi pada amphibia  

Alat ekskresi pada amphibia berupa 

ginjal mesonefros. 

c. Sistem ekskresi pada reptilia  

Alat ekskresi pada reptilia berupa 

sepasang ginjal metanefros.  

d. Sistem ekskresi pada aves  

Alat ekskresi pada aves berupa 

sepasang ginjal metanefros.  

Kelainan/Penyakit Pada Sistem 

Ekskresi 

Beberapa kelainan / penyakit yang ada pada 

sistem ekskresi antara lain: 

1. Albuminaria: penyakit ini disebabkan 

oleh kegagalan proses penyaringan 

protein, sehingga urin mengandung 

protein.  

2. Nefritis: peradangan pada ginjal 

khususnya pada nefron dikarenakan 

bakteri streptococcus 

3. Gagal ginjal: ketidakmampuan ginjal 

dalam menjalankan fungsinya.
61
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Ibid, h.125. 
60

Ibid, h. 132.  
61

Tanpa Nama, “Kelainan Sistem Ekskresi” (On-line), tersedia di :  

https://3an2ro.files.wordpress.com/2009/06/sistem-ekskresi-pada-manusia.pdf ( Juni 2009).  

https://3an2ro.files.wordpress.com/2009/06/sistem-ekskresi-pada-manusia.pdf
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H. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan asesmen portofolio seperti yang telah banyak 

dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain: 

1) Hadiyaturrido, I. W. Lasmawan, A. A. I. N. Marhaeni yang menghasilkan, 1) 

terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode penilaian portofolio dengan siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian konvensional, 2) 

terdapat pebedaan prestasi belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode penilaian portofolio dengan siswa yang mengikuti 

pembelajaran menggunakan metode konvensional, 3) terdapat perbedaan 

motivasi belajar dan prestasi belajar secara simultan antara siswa yang 

mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian portofolio dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian 

konvensional.
62

 

2) Penelitian yang berkaitan dengan asesmen portofolio yang mampu 

meningkatkan motivasi siswa yang terdapat di dalam self regulation  

diungkapkan oleh Lestari Budi Utami, I Made Yudana, A. A. I. N. Marhaeni 

dari hasil penelitian yang menunjukan: 1) terdapat perbedaan kemampuan 

menulis dalam Bahasa Inggris antara siswa yang mengikuti pembelajaran 

                                                           
62

Hadiyaturrido, I. W. Lasmawan, A. A. I. N. Marhaeni, Pengaruh Metode Penilaian Portofolio 

Dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi IPS siswa kelas VI SDN 4 Masbagik 

Selatan Tahun Pembelajaran 2012/2013, e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha, Program Studi Pendidikan Dasar, Volume. 3 ( 2013). 
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dengan asesmen portofolio dan siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

asesmen konvensional,2) terdapat pengaruh interaksi antara model 

pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap kemampuan menulis 

dalam Bahasa Inggris siswa kelas XI MAN Amlapura, 3) untuk siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi, siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan implementasi asesmen portofolio memiliki kemampuan menulis 

Bahasa Inggris lebih tinggi dari pada siswa yang mengikutipembelajaran 

dengan implementasi asesmen konvensional, 4) untuk siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

implementasi asesmen portofolio memiliki kemampuan menulis Bahasa Ingris 

yang lebih rendah dari pada siswa yang mengikuti  pembelajaran dengan 

implementasi asesmen konvensional.
63

 

3) Penelitian yang berkaitan dengan asesmen portofolio untuk mingkatkan sikap 

positif terhadap matematika dan motivasi belajar. Motivasi merupakan salah 

satu komponen yang terdapat di dalam self regulation diungkapkan oleh Ida 

Nurmila Isandespha Suwarjo yang menghasilkan: Tindakan pembelajaran 

matematika dengan pendekatan PMRI (Pendidikan Matematika Realistik 

Indonesia) melalui metode permainan dan eksplorasi dengan asesmen 

portofolio yang melibatkan orang tua siswa untuk memberikan feedback 

                                                           
63

Lestari Budi Utami, I Made Yudana, A. A. I. N. Marhaeni,  “Pengaruh ImplementasiAsesmen 

PortofolioTerhadap Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi Siswa 

Kelas XI MAN Amlapura”, e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 

Program Studi Administrasion Pendidikan Volume 4. ( 2013).     
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kepada setiap tugas portofolio siswa dapat meningkatkan sikap positif siswa 

terhadap matematika. Tindakan pembelajaran matematika dengan pendekatan 

PMRI melalui metode permaianan dan eksplorasi dengan asesmen portofolio 

yang melibatkan orang tua siswa untuk memberikan feedback  kepada setiap 

tugas portofolio siswa dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
64

 

4) Hasil belajar siswa yang bagus dapat diperoleh salah satunya dari kemampuan 

kognitif yang bagus.Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan asesmen 

portofolio terhadap kemampuan kognitif diungkapkan oleh Galuh dan Abdul 

yang manghasilkan, hasil belajar siswa yang menerapkan penilaian portofolio 

pada model pengajaran langsung pokok bahasan listrik dinamis di kelas X 

SMA Negeri 14 Surabaya untuk Tahun Ajaran 2012/2013 lebih baik dari pada 

hasil belajar siswa yang tidak menerapkan. Penilaian potofolio juga 

berpengruh positif terhadap hasil belajar siswa hal ini dibuktikan adanya 

koefisien korelasi sebesar 0,79 atau 79%.
65

 

5) Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penilaian portofolio dalam 

pemahaman konsep diungkapkanoleh TP Wandansari, S wahyuni yang 

menghasilkan: penerapan portofolio pada pembelajaran materi koloid dapat 

memberikan ketuntasan belajar klasikal terhadap pemahaman konsep peserta 

                                                           
64

Ida Nurmila IsandesphaSuwarjo, “Implementasi Dengan Asesmen Portofolio Untuk 

Meningkatkan sikap Positif Terhadap Matematika Dan Motivasi Belajar”. Jurnal Prima Edukasia, 

Vol. 1 No 1 (2013). h. 83.  
65

Galuh Rahmawati dan Abdul Aziz Abdullah, “ Pengaruh Penilaian Portofolio Pada Model 

Pembelajaran Langsung Pokok Bahasan Listrik Dinamis Terhadap Ketuntasan Hasil Belajar”. Jurnal 

Inovasi Pendidikan Fisika, Vol. 02 No 03 (2013). h. 133.  
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didik kelas XI IPA SMA N 1 Ambarawa tahun pelajaran 2012/2013.peserta 

didik juga memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan penilaian 

portofolio selama proses pembelajaran kimia.
66

 

6) Siswa yang dapat meningkatkan prestasi belajar dengan baik memiliki 

kemampuan kognitif yang bagus. Selanjutnya penelitian yang berkaitan 

dengan asesmen portofolio dalam pembelajaran matematika sekolah dasar 

untuk meningkatkan prestasi belajar dan sikap siswadiungkapkan oleh Ida 

Nurmila Isandespha menyimpulkan : 1) Tindakan pembelajaran matematika 

dengan asesmen portofolio yang melibatkan orang tua siswa untuk 

memberikan feedback kepada setiap tugas portofolio siswa dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 2) Tindakan pembelajaran matematika 

dengan asesmen portofolio yang melibatkan orang tua siswa untuk 

memberikan feedback kepada setiap tugas portofolio siswa dapat 

meningkatkan sikap siswa terhadap matematika.
67

 

7) Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan penilaian portofolio dan 

kecerdasan emosional terrhadap hasil belajar matematika diungkapkan oleh 

Sunandar yang menemukan : 1) Hasil belajar matematika topik dimensi tiga 

siswa yang diberi penilaian portofolio lebih tinggi dari pada hasil belajar 

                                                           
66

TP Wandansari, S Wahyuni, “Keefektifan Penilaian Portofolio Dalam Pemahaman Konsep 

Peserta Didik SMA”. Chemistry in Education CiE 3 (1) (2014). h. 49. 
67

Ida Nurmila Isandespha, “ Penggunaan Asesmen Portofolio Dalam Pembelajaran Matematika 

Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar dan Sikap Siswa Terhadap Matematika”. Seminar 

Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY Yogyakarta 9 November 

2013.Prosiding. ISBN: 978-979-16353-9-4. 2013. h. 320.  
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matematika topik dimensi tiga siswa yang diberi penilaian konvensional. 2) 

Hasil belajar matematika topik dimensi tiga siswa yang kecerdasan 

emosionalnya tinggi lebih tinggi dari hasil belajar matematika topik dimensi 

tiga siswa yang kecerdasan emosionalnya rendah. 3) Terdapat pengaruh 

interaksi yang sangat signifikan antara jenis penilaian dengan kecerdasan 

emosional terhadap halis belajar matematika topik dimensi tiga siswa. 4) Hasil 

belajar matematika topik dimensi tiga siswa yang diberi penilaian portofolio 

dan kecerdasan emosionalnya tinggi lebih tinggi dari hasil belajar matematika 

topik dimensi tiga siswa yang diberi penilaian portofolio dan kecerdasan 

emosionalnya rendah. 5) Hasil belajar matematika topik dimensi tiga siswa 

yang diberi penilaian konvensional dan kecerdasan emosionalnya rendah lebih 

tinggi dari hasil belajar matematika topik dimensi tiga siswa yang diberi 

penilaian konvensional dan kecerdasan emosionalnya tinggi. 
68

 

8) Selanjutnya penelitian yang berkaitan dengan Model Contextual Teaching and 

Learning (CTL) seperti yang dilakukan olehM. Iqbal Jamaluddin S. dan I 

Gusti Putu Asto B., berdasarkan hasil olah data penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan,  dapat disimpulkan bahwa : (1) hasil belajar siswa 

menggunakan model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and 

Learning)lebih baik dibandingkan dengan menggunakan model pembelajaran 

langsung (MPL), hal ini dibuktikan dengan thitung> ttabel dimana thitung  sebesar 

                                                           
68

Sunandar, “ Pengaruh Penilaian Portofolio Dan Kecerdasan Emosional Tehadap Hasil Belajar 

Matematika Topik Dimensi Tiga Siswa Kelas X SMA Negeri 4 Kediri Tahun 2006”, Seminar 

Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika. 2008. 2. h. 298.   
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4,659 dan ttabel sebesar 1,672. (2). Respon siswa pada kelas XTAVI SMK 

Negeri 7 Surabaya yang menjadi kelas eksperimen dalam penelitian ini 

dikategorikan sangat baik terhadap proses pembelajaran CTL (Contextual 

Teaching and Learning), hal ini dibuktikan dengan presentase hasil respon 

siswa yang dihimpun menggunakan angket dengan tiga indikator sebesar 

82,37 %.
69

 

9) Penelitian yang berkaitan dengan materi Sistem Ekskresi dilakukan oleh 

Sumarno Hulinggi, konsep sistem ekskresi dalam pelajaran biologi merupakan 

materi yang memerlukan pemahaman yang cukup sulit. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa: (1) perolehan nilai penguasaan konsep sistem ekskresi 

baru mencapai nilai rata-rata 6,0 dengan ketuntasan belajar baru mencapai 

10% masih jauh dari nilai KKM yang ditetapkan oleh sekolah sebesar 65 

untuk pelajaran Biologi. (2) Perolehan nilai penguasaan konsep sistem 

ekskresi telah mencapai nilai rata-rata 8,3 dengan ketuntasan belajar 100%. 

Hal ini membuktikan bahwa penggunaan metode pemecahan masalah dapat 

meningkatkan nilai penguasaan konsep sistem ekskresi.
70

Judul penelitian yang 

saya lakukan masih baru berdasarkan pengembangan dari peneliti-peneliti 

terdahulu.  

                                                           
69

M. Iqbal Jamaluddin S. dan I Gusti Putu Asto B, “Pengaruh Model Pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar 

Menerapkan Macam-Macam Gerbang Dasar Rangkaian Logika di SMK Negeri 7 Surabaya”. Jurnal 

Pendidikan Teknik Elektro. Volume 04 Nomor 01.(2015). h. 79. 
70

Sumarno Hulinggi, “Pemahaman Konsep Sistem Ekskresi Yang Dibelajarkan Melalui Metode 

Problem Solving Siswa Kelas VIII SMP Negeri 4 Poso,  Jurnal Kependidikan. Volume 6, Nomor 1 

(Juli 2013), h. 94. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan inovasi dengan 

menggunakanasesmen portofoliountuk membantu melihat perkembangan siswa 

selama belajar yang akan dilaksanakan dengan mengumpulkan evidence siswa seperti 

laporan praktikum dan soal esai yang dipadukan dengan model Contextual Teaching 

and Learning untuk meningkatkan self regulationdankemampuan kognitif siswa. 

Peneliti menggunakan asesmen portofolioframework Sumarna Surapranata dan 

Muhammad Hatta. Dan model Contextual Teaching and Learning menggunakan 

framework Rusman. Sedangkan untuk meningkatkan kemampuan self regulation 

penulis menggunakan framework Robert J. Marzano dengan indikator self regulation 

seperti a)menyadari pemikiran sendiri, b) membuat rencana yang efektif, c) 

menyadari dan menggunakan sumber informasi yang diperlukan dan, d) sensitif 

terhadap umpan balik, indikator tersebut dibatasi oleh penulis dengan 

mempertimbangkan kesesuaian Strandar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) pada materi sistem ekskresi. 

Selanjutnya untuk meningkatkan pencapaian kompetensi siswa pada seluruh 

ranah kognitif menggunakanframework Taksonomi BloomRevisi yang telah dibatasi 

berdasarkan analisis Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam 

silabus untuk materi sistem ekskresimeliputi : a) mengingat (C1), b) memahami (C2), 

c) mengaplikasikan (C3), d) menganalisis (C4), dan e) mengevaluasi (C5). 
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I. Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang 

diamati. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya 

dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesis tentang 

hubungan variabel tersebut, yang digunakan untuk merumuskan hipotesis.
71

Belajar 

adalah suatu proses usaha seseorang untuk perubahan tingkah laku dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. 

Sebagaimana hakekat IPA ada yang sebagaian produk dan sebagian proses, maka 

dalam penilaian belajar Biologi pun terdapat penilaian produk atau hasil belajar dan 

penilaian proses belajar. Penilaian  hasil pembelajaran IPA lebih tepat menggunakan 

asesmen, sehingga yang diukur tidak hanya hasil belajar tetapi juga proses belajar 

yang juga penting untuk melihat potensi siswa kedepan. Asesmenyang dirasa baik 

diterapkan dalam proses pembelajaran yaitu asesmen portofolioyang dipadukan 

bersama model Contextual Teaching and Learningkarena mampu melihat 

perkembangan yang dialami oleh siswa berdasarkan evidence yang dikumpulkan 

siswa dalam kurun waktu tertentu.  Didalam asesmen portofolioterdapatrubic, task, 

written feedback, dan self assesment sebagai evidence siswa yang diharapkan dapat 

meningkatkan self regulation dan kemampuan kognitif siswa.Penjelasan secara jelas 

                                                           
71

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2012),  h. 92. 
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mengenai kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Kerangka Berfikir Peneliti  

 

Berdasarkan gambar 2dapat dijelaskan bahwa pembelajaran biologi pada materi 

sistem ekskresi lebih tepat menggunakan asesmen portofolioyang dipadukan bersama 

model Contextual Teaching and Learning karena mampu melihat perkembangan 

yang dialami oleh siswa berdasarkan evidence yang dikumpulkan siswa dalam kurun 

waktu tertentu. Asesmen portofoliodiharapkan dapat meningkatkan self regulation 

dan kemampuan kognitif siswa. 

Materi Sistem Ekskresi 

Asesmen Portofolio Model Contextual 

Teaching and Learning 

Kemampuan Kognitif dan 

Angket Self Regulation 
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J. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan  masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Oleh sebab itu, penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. 

H0   =  Tidak terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung. 

H1=Terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self Regulation 

Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. 

a. Rumus hipotesis statistik matematika.  

H0   = (µ0≠µ1). 

H1=(µ0=µ1). 

2. Hipotesis penelitian pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan KognitifSiswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung.  
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H0 = Tidak terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan KognitifSiswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampung.  

H1=Terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Kemampuan 

KognitifSiswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung.  

b. Rumus hipotesis statistik matematika.  

H0   = (µ0≠µ1). 

H1  =(µ0=µ1). 

3. Hipotesis penelitian kontribusi Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation.  

“Asesmen Portofolio berkontribusi terhadap peningkatan Self Regulation”. 

4. Hipotesis penelitian kontribusiAsesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan Kognitif.  

“Asesmen Portofolio berkontribusi terhadap peningkatan Kemampuan Kognitif”. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Quasi Eksperiment yaitu 

metode penelitian untuk menguji hipotesis berbentuk sebab akibat melalui adanya 

perlakuan dan menguji perubahan yang diakibatkan oleh perlakuan tersebut.
1
Metode 

penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen.
2
Desain penelitian yang digunakan adalah “The Macthing Only and 

Pretest-Posttest Control Group Design”.
3
Rancangan penelitian digambarkan sebagai 

berikut : 

Tabel 8 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 

Kelas Tes Awal 

(Pretest) 

Perlakuan Tes Akhir 

(Postest) 

Eksperimen M              Q1 X Q2 

Kontrol M              Q1 C Q2 

Sumber : Frankel R., J dan Wallen E., N, How To Design and Evaluate Research in 

Education, Edition 6, The Me Graw Hill Companies, New York, 2007, h. 271. 

 

 

                                                           
1
Frankel R., J dan Wallen E., N, How To Design and Evaluate Research in  Education, Edition 

6, (New York: The Me Graw Hill Companies,2007),  h. 271. 
2
Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif  dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2012),  h. 11.4 
3
Fraenkel JR and Wallen NE, Loc. Cit. h. 271.  
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Keterangan : 

M = Sampel yang dipilih dan dipasangkan dalam setiap kelas/ Matching.  

Q1= Pretest denganAngket Self Regulationawaldan soal Kemampuan Kognitif.  

Q2= Posttest denganAngket Self Regulationakhirdan soal Kemampuan Kognitif.  

X=Pembelajaran dengan menggunakanAsesmen Portofolio. 

C  =Pembelajaran dengan menggunakanpaper and pencil test.  

 

B. Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:  

1. Variabel bebas (Independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependent (terikat) disebut dengan variabel X. 

Dalampenelitian ini variabel bebasnya adalah penggunaan Asesmen Portofolio. 

2. Variabel terikat (Dependent) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel terikat yang disebut variabel Y. Dalam hal ini variabel 

terikatnya adalah self regulationdanKemampuan Kognitif siswa.Pengaruh 

hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar. 3 

Hubungan Antara Variabel Bebas Dan Terikat 

 

Keterangan :  

X : Asesmen Portofolio 

Y1 :  Self Regulation 

Y2 : Kemampuan Kognitif 

 

C. Populasi dan SampelPenelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
4
Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi target penelitian adalah seluruh siswa kelas XI di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung yang berjumlah 150 siswa yang terdiri dari kelas XI IPA 1, XI IPA 

2, XI IPA 3, XI IPA 4,  dan XI IPA 5.Dengan distribusi kelas sebagai berikut: 

 

 

 

                                                           
4
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Yogyakarta: Rineka 

Cipta, 2013), h. 173.  
 

X 

Y2 

Y1 
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Tabel 9 

Jumlah Siswa SMAN 12 Bandar  Lampung 2015-2016 

NO Kelas 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-Laki Perempuan 

1 XI IPA1 6 25 31 

2 XI IPA2 10 18 28 

3 XI IPA3 7 26 33 

4 XI IPA4 10 22 32 

5 XI IPA5 15 11 26 

Sumber : Buku Leger SMAN 12 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
5
Pada penelitian ini 

sampel yang digunakan adalah siswa kelas XI IPA1yang berjumlah 31 dan kelas XI 

IPA3 yang berjumlah 33 siswa. Kelas XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang diberi 

perlakuan asesmen portofolio.Sedangkan kelas XI IPA3 sebagai kelas kontrol 

menggunakan paper and pencil test. Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui 

teknik acak kelas (Cluster Random Sampling)
6
. Teknik ini digunakan bilamana 

populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-

kelompok individu atau cluster. Yaitu random tidak dilakukan langsung pada semua 

siswa, tetapi pada kelas/sekolah sebagai kelompok atau cluster. Cara yang digunakan 

dalam random sampling ini yaitu cara undian. 

 

                                                           
5
Ibid. h. 174.  

6
Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004 ), h.126 et seq.
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D. Prosedur Penelitian 

Tahap-tahap yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini meliputi: persiapan, 

pelaksanaan, dan tahap akhirpenelitian. Tahap-tahap tersebut diuraikan sebagai 

berikut:    

1. Tahapan Persiapan Penelitian  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi : 

a. Melakukan studi pendahuluan melalui observasi di sekolah untuk 

memperoleh informasi sistem pembelajaran dan asesmenyang selama ini 

dilakukan pada mata pelajaran biologi khususnya materi sistem ekskresi.  

b. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan materi 

pembelajaran dalam penelitian. Melakukan studi literatur mengenai 

pembelajaran biologi di sekolah, asesmen portofolio, kemampuan kognitif 

danself regulation sebagai landasan penelitian. 

c. Pemilihan asesmen yang akan digunakan, pengembangan silabus, 

penyusunan rencana pelaksanan pembelajaran (RPP), dan lembar kerja siswa 

(LKS) praktikum, yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

d. Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, meliputi:   

perangkat tes kemampuan kognitif (pretes dan postes) pada materi sisistem 

ekskresi, angket self regulation, rubic penilaian, taskasesmen 
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portofolio(berupa soal esai dan laporan praktikum), lembar self assessment, 

angket respon siswa terhadap pembelajarandan catatan lapangan. 

e. Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing skripsi. 

f. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada siswa kelas lain diluar 

sampel.  

g. Melakukan analisis kualitas instrumenkemampuan kognitif meliputi 

:validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran soaldan uji 

pengecoh.  

h. Melakukan analisis kualitas instrumentask (berupa soal esai dan lembar kerja 

siswa (LKS) praktikum), meliputi: validitas isi, validitas konstruk, dan 

kesesuaian kisi-kisi. Analisis instrumen angketself regulation siswa, 

kemudian melakukan bimbingan kepada dosen validator instrumen dan 

revisi.  

2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian  

Tahap pelaksananaan penelitian ini, meliputi:  

a.Latihan dan pembiasaan. 

1) Melakukan sosialisasi berupa penyampaian maksud, tujuan dan cara kerja 

penelitian kepada siswa, mengenaiasesmen portofoliomeliputi: writen 

feedback, self assessment, dantask sebagai evidenceserta rubic penilaian. 

Jenis portofolio yang akandikumpulkan, informasi batas pengumpulan 
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dan cara pengumpulan tugas serta penjelasan mengenai kategori penilaian 

asesmen portofolio. Melakukan sosialisasi lembar angket self regulation 

siswa, dan lembar praktikum siswa yaitu berupa maksud dan tujuan 

penilaian kepada siswa.  

b.  Pengambilan data  

1) Memberikan pretestkemampuan kognitif siswa pada materi sistem 

ekskresi sebelum pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofolio. 

2) Menjaring self regulation awal siswa sebelum asesmen portofolio. 

3) Selama proses pembelajaran makaakan diterapkan asesmen 

portofoliodengan pemberian task berupa soal esai sebanyak 2 kali dan 

laporan praktikum sebanyak 1 kali. 

4) Jawaban task yang dikumpulkan siswa akan diberikan written 

feedbacksebanyak 2 kali, setelah itu dikembalikan lagi kepada siswa 

untuk diperbaiki sesuai dengan feedback yang diberikan tentang materi-

materi yang belum dipahami.Pengembalian tugas yang telah diberikan 

feedback disertai dengan pemberian lembar self assessment. Sehingga 

asesmen portofolioyang digunakan dapat meningkatkan kemampuan 

kognitif siswa. 

5) Pada pertemuan selanjutnya siswa akan mengumpulkan tugas yang telah 

diperbaiki beserta lembar self assessment yang telah diisi. 
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6) Melaksanakan posttest kemampuan kognitif siswa pada materi sistem 

ekskresi setelah pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofolio. 

7) Menjaring self regulation siswa dengan menggunakan angket setelah 

perlakuan dengan menggunakan asesmen portofolio. 

8) Menjaring pendapat siswa dengan menggunakan angket tentang proses 

pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofolio. 

9) Menjaring pendapat guru dengan wawancara tentang kendala-kendala 

yang dihadapi selama proses pembelajaran dengan menerapkan asesmen 

portofolio. 

3. Tahap Akhir Penelitian  

Tahap akhir dari pelaksanaan penelitian ini, meliputi : 

1) Mengolah data hasil penelitian yang telah dilakukan pada tahap pelaksanaan 

penelitian. 

2) Melakukan analisis terhadap seluruh hasil data penelitian yang diperoleh.  

3) Menyimpulkan hasil analisis data.  

4) Menyusun laporan penelitian.  
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data 

sebagai berikut: 

1. Tes  

Penelitian ini menggunakan tes dengan tipe soal multiple choicesetiap soal ada 

lima option pilihan jawaban, tes ini terdiri dari pretest dan posttest yang dibuat relatif 

sama dilihat dari ranah kognitifnya meliputi :mengingat (C1), memahami (C2), 

mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4). Tes awal (pretest) digunakan untuk melihat 

kemampuan dasar siswa dan digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kemampuan 

kognitif siswa sebelum mendapatkan perlakuan asesmen portofolio.Sedangkan tes 

akhir (posttest) digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemahaman 

siswa setelah melakukan pembelajaran. 

2. Angket  

Angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data terhadap 

tanggapan atau respon siswa dalam proses pembelajaran. Angket merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.
7
 Berdasarkan sudut pandang 

cara menjawabnya, angket yang digunakan pada penelitian ini adalah angket tertutup, 

yaitu angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan alternatif 

                                                           
7
Sugiyono, Op.Cit, h. 199 
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jawaban sehingga responden tinggal memilihnya.
8
 Berdasarkan dari bentuk teknik 

pengukuran angket yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah dengan 

menggunakan skala likert.  

3. Task dan Rubic 

Task yang diberikan kepada siswa berupa soal esaidan laporan praktikum pada 

materi sistem ekskresi.  Siswa diberikan soal sebanyak 5 soal yang akan diberikan 

written feedback untuk mengetahui ada tidaknya perubahan pembelajaran dengan 

menggunakan asesmen portofolio. Task soal esaidalam bentuk uraian bebas yang 

dibuat dengan tingkat kognitif dari C1 hingga C5 dan akan dinilai melalui rubic 

penilaian yang dibuat dalam bentuk rating-scale. Task diberikan diawal pertemuan 

dan akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.  

Selanjutnya setiap melaksanakan kegiatan praktikum setiap individu siswa 

ditugaskan untuk membuat laporan praktikum yang akan dikumpulkan pada 

pertemuan berikutnya. Kemudian laporan tersebut diperiksa oleh guru untuk 

diberikan written feedback.Rubic disediakan untuk memeriksa ketercapaian indikator 

yang diharapkan dalam sistematis pembuatan laporan. 

4. Wawancara 

Wawancaraadalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan 

cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide 

                                                           
8
Margono, Op.Cit, h.168.  
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(panduan wawancara).
9
Peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh 

informasi tentang pengaruhasesmen portofoliodalam proses pembelajaran pada materi 

sistem ekskresi. Selain itu juga melalui wawancara diperoleh informasi kendala-

kendala apa saja dalam asesmen portofoliotersebut. 

5. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara untuk mendapatkan data yang telah didokumentasi. 

Misalnya, mengenai keadaan sekolah, jumlah siswa, kegiatan siswa dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penelitian dapat berupa gambar atau foto. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa 

instrumen. Tabel 10 di bawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen yang 

disesuaikan dengan tujuannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Moh. Nazir. Metode Penelitian , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 193 et.seq.  
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Tabel 10 

Instrumen Penelitian dan Tujuan Penggunaan  Instrumen 

No Jenis Instrument Tujuan Instrument 
Sumber 

Data 

Waktu 

1. Tes Pretest dan 

posttest   

kemampuan 

kognitif materi 

sistem ekskresi. 

 Mendeskripsikan dan menganalisis 

kemampuan kognitif siswa sebelum 

dan sesudah pembelajaran dengan 

menerapkan asesmen portofolio. 

Siswa Pada awal 

dan akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

2. Angket Self 

Regulation 

 Mendeskripsikan self regulation 

sikap siswa saat mengelola 

pembelajaran yang dilakukan. 

Siswa Pada awal 

dan akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

3. Rubic Soal Esai  Menetapkan kriteria yang harus 

dipenuhi dalam menjawab soal esai 

Siswa Selama 

proses 

pembelajaran 

4. Rubic pembuatan 

Laporan 

Praktikum 

 Menetapkan kriteria yang harus 

dipenuhi siswa dalam menyusun 

laporan praktikum. 

Siswa Selama 

praktikum 

berlangsung.  

5. Lembar Self 

Assessment 

 Untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan tugas portofolio berupa 

soal esai dan laporan praktikum 

Siswa  Selama 

proses 

pembelajaran

. 

6. 

 

 

 

 

 

Angket  Respon 

Siswa  

 Untuk mendeskripsikan respon 

siswa tentang pembelajaran Biologi 

dengan menggunakan asesmen 

portofolioselama proses 

pembelajaran pada materi sistem 

ekskresi. 

Siswa Akhir 

kegiatan 

pembelajara.  

 

Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalahsebagai berikut: 
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1. Tes Kemampuan Kognitif 

Instrumen tes yaitu soal Multiple Choice terdiri dari 20 soal untuk materi sistem 

ekskresi pada manusia dan hewan dengan lima pilihan jawaban. Dilakukan dengan 

menggunakan perangkat soal untuk mengetahui kamampuan kognitif siswa.Tes 

kemampuan kognitif dijaring melalui pretest yang diberikan di awal pembelajaran. 

Dan posttest yang diberikan diakhir pembelajaran dengan framework Taksonomi 

Bloom Revisi pada ranah kognitif yaitu :mengingat (C1), memahami (C2), 

mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4). Data pretest dan posttest akan dianalisis 

dan dibandingkan secara kuantitatif dengan presentase pada konsep sistem ekskresi. 

Instrumen tes soal Multiple Choice untuk validitas tes yang umum diperhatikan 

adalah validitas isi dan validitas konstruksi. Validitas isi tes dilakukan melalui uji ahli 

(expert judment), dalam hal ini Dosen validator instrumenkepada ibu Aulia 

Novitasari, M.Pddan bapak Supriyadi, M.Pd.Selanjutnya validitas dan reliabilitas soal 

tes kemampuan kognitif dilakukan untuk mendapatkan soal yang memadai dari segi 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukarandandaya pembeda dan pola jawaban soal 

(distraktor). Analisisis uji coba instrumen dihitung dengan bantuan program Excel 

2010.  

2. Angket Self Regulation  

Angket self regulation siswa dijaring dengan menggunakan angket framework 

Robert J. Marzano.Angket ini berjumlah 20pertanyaan yang diberikan sebelum dan 

sesudah pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofoliountuk melihat ada 
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tidaknya peningkatan self regulation dengan menggunakan asesmentersebut.Angket 

self regulationyang diperoleh akan diukur menggunakan skala likertyang diberi 

indikator jawaban 4 sampai 1 dengan kriteria jawaban, SS (Sangat Setuju) skor 4, S  

(Setuju) skor 3, TS (Tidak Setuju) skor 2, STS (Sangat Tidak Setuju) skor 

1.
10

Prosedur untuk skala likert mempergunakan empat item untuk tiap kategori. 

Angket inidiuji validitasnya dengan expert judgement mengenai bahasa, keterbacaan, 

struktur isi angket melalui tim ahli, dalam hal ini Dosen validator instrumenkepada 

ibu Aulia Novitasari, M.Pddan bapak Supriyadi, M.Pd.  

3. Rubic Soal Esai 

Setiap siswa diberikan soal esai. Tugas soal esai yang akan dikumpulkan siswa 

yang berkaitan dengan materi sistem ekskresi. Pada materi sistem ekskresi siswa 

diberikan soal sebanyak 5 soal yang akan diberikan written feedback untuk 

mengetahui ada tidaknya perubahan pembelajaran dengan menggunakan asesmen 

portofolio. Soal esai dalam bentuk uraian bebas yang dibuat dengan tingkat kognitif 

dari C3 hingga C5 dan akan dinilai melalui rubic penilaian. Rubic penilaian dibuat 

dalam bentuk rating-scale 1,2,3, dan 4untuk setiap indikator tugas 

portofolio
11

.“Ketercapaian indikator taks didasarkan pada rating-scale untuk skor 4 

telah mengetahui pelajaran 100% (semuanya), skor 3 telah mengetahui 75%, skor 2 

telah mengetahui 50%, dan skor 1 telah mengetahui 25%”. Uji validitas instrument 

                                                           
10

Sugiyono, Op. Cit, h. 136.      
11

Ibid, h. 141.  
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ini dilakukan dengan cara berkonsultasi langsung meminta pertimbangan (expert 

judgment) dari dosen validatorinstrumen kepada ibuAulia Novitasari, M.Pddanbapak 

Supriyadi, M.Pd.  

4. RubicLaporan Praktikum 

Setiap melaksanakan kegiatan praktikum setiap individu siswa ditugaskan untuk 

membuat laporan praktikum yang akan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

Kemudian laporan tersebut diperiksa oleh guru untuk diberikan written 

feedback.Rubicdisediakan untuk memeriksa ketercapaian indikator yang diharapkan 

yang meliputi sistematis laporan, landasan teoritis, pembahasan, jawaban pertanyaan, 

kesimpulan dan daftar pustaka.Rubic penilaian dibuat dalam bentuk rating-scale 

1,2,3, dan 4 untuk setiap indikator tugas portofolio. Selama penelitian, setiap individu 

menyerahkan laporan paktikum. Setiap individu akan diberi kesempatan untuk 

memperbaiki laporannya sesuai dengan feedback yang diberikan sebelum dilakukan 

penilaian sebenarnya. 

5. Lembar Self Assessment 

 Self assessment digunakan sebagai data penunjang untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan tugas portofolio berupa soal esai dan laporan praktikum berdasarkan 

penilaian yang mereka lakukan sendiri (self assessment). Self assessment dilakukan 

siswa setiap kali pengumpulan tugas baik berupa soal esai maupun laporan 

praktikum. 
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6. Angket Respon Siswa  

Angket ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofoliopada materi sistem ekskresi. 

Angket tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan dengan sebagian besar jawaban 

tertutup yaitu “Ya atau Tidak” dengan memberi tanda check List (√) pada kolom 

yang telah disediakan. Uji validitas instrument ini dilakukan dengan expert 

judgement mengenai bahasa, keterbacaan, struktur isi melalui dosen validator 

instrumen kepada ibu Aulia Novitasari, M.Pd dan bapak Supriyadi, M.Pd.Angket ini 

disebarkan setelah proses pembelajaran selesai. 

 

G. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian  

Analisis instrumen yang di uji coba dalam penelitian ini berupa tes yang 

dilakukan dengan uji validitas instrumen, reliabilitas instrumen, uji tingkat kesukaran, 

dan uji daya pembeda. Cara uji coba rumus dapat dilihat sebagai berikut:  
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1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah ketepatan alat penilaian pada suatu konsep yang akan dinilai 

sehingga menilai dengan keharusan mana yang harus dinilai. Validitas suatu tes 

dikatakan valid apabila tes itu mengukur apa yang hendak diukur. 

Untuk menguji validitas digunakan rumus rumus korelasi product 

momentmemakai angka kasar (raw-score) adalah sebagai berikut.
12

 

𝑟𝑋𝑌 =  
𝑁Σ𝑋𝑌 −  Σ𝑋  Σ𝑌 

 (𝑁Σ𝑋2 – (ΣX)2)(NΣY2 −  (ΣY)2
 

Keterangan :  

𝑟𝑋𝑌 : Validitas empiric soal 

𝑁  ∶ Banyaknya subyek 

𝑋: Jumlah skor tiap butir soal masing-masing siswa 

𝑌: Jumlah total skor masing-masing siswa 

Setelah tes diujikan kepada siswa yang berada diluar sampel kemudian instrumen 

tes melalui pengujian validitas soal tes. Pengujian validitas instrumen tes multiple 

choice dan soal esaimenggunakanvaliditas isi dan validitas butir soal. Pengujian 

validitas isi disesuaikan dengan kisi-kisi yang sesuai dengan indikator pembelajaran, 

sedangkan untuk validitas angket self regulation dengan cara berkonsultasi langsung 

meminta pertimbangan (expert judgment) mengenai bahasa, keterbacaan, struktur isi 

angket melalui tim ahli, dalam hal ini Dosen validator instrumenoleh ibu Aulia 

                                                           
12

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi PendidikanEdisi 2(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h. 87. 
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Novitasari, M.Pddan bapak Supriyadi, M.Pd, dari hasil validasi dapat disimpulkan 

bahwa angketself regulation layak untuk digunakan selanjutnya melakukan uji coba 

instrumen kepada siswa yang berada diluar sampel.  

Instrumensoalmultiple choice,soal esai, dan angket self regulation yang dianggap 

valid dan tidak valid apabila rhitungmemenuhi kreteria yang telah ditentukan yaitu 

rhitung > rtabel dengan taraf signifikan5% dengan kriteria rtabelsebesar (0,349).Hasil uji 

coba lapangan untuk validitas butir soalmultiple choice, soal esai dan angket self 

regulationdapat dilihat pada Tabel 11, 12 dan 13 dibawah ini. 

Tabel 11  

Uji Validitas Butir SoalMultiple Choice 

 

Soal  Nomor Butir Soal 

Valid 

1,2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14,  

16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29.  

Tidak Valid 5, 9, 13, 15, 22, 23, 24, 27, 28,30.  

 

Tabel 12 

Uji Validitas Soal Esai 

 

Soal  Nomor Butir Soal 

Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Tidak Valid 13, 14, 15, 
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Tabel 13 

Uji Validitas Angket Self Regulation 

 

Soal  Nomor Butir Soal 

Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

 

Hasil uji coba butir soal dianalisis keabsahannya menggunakan program Excel 

2010, soal multiple choice dan angket self regulation yang digunakan untuk pretest 

dan posttest adalah butir soal yang masuk dalam kategori valid, dan untuk tugas soal 

esai materi sistem ekskresi yang digunakan adalah butir soal yang masuk dalam 

kategori yang sama yaitu valid.  

 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Realiabilitas adalah sejauhmana hasil pengukuran dari suatu instrumenmewakili 

karakteristik yang diukur. Uji reliabilitas bertujuan untuk menguji ketepatan atau 

keajegan alat dalam mengukur apa yang akan diukur.Untuk menguji realiabilitassoal 

tesmultiple choice menggunakan metode Kuder Richardsonyaitu dengan 

menggunakan rumus K-R20.  

R11 = (
𝑛

𝑛−1
) (

𝑆2−∑𝑝𝑞

𝑆2
) 

Keterangan:  

R11 : Reliabilitas tes secara keseluruhan  

n : Banyaknya butir item 

1 : Bilangan constant 
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P : Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar  

Q : Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

∑pq : Jumlah hasil perkalian antara p dan q 

S  : Standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians).
13

 

 

Sedangkan uji reliabilitas yang digunakan untuk instrument tes esai yang 

berbentuk uraian dan angket self regulation dalam menentukan koefisien reliabilitas 

instrument menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai berikut  : 

𝑟11 =  
𝑛

𝑛 − 1
  1 −

∑𝑆𝑖
2

∑𝑆𝑡
2  

Keterangan :  

𝑟11 : Koefisien reliabilitas tes 

𝑛: Banyak butir soal (item)  

1 : Bilangan konstan 

∑𝑆𝑖
2: Jumlah varian skor setiap item 

𝑠𝑡
2 : Varian skor total 

14
 

Untuk mencari varian digunakan rumus:  

𝑠𝑖
2 =  

Σ𝑋2 −
(ΣX i )

𝑛

2

𝑛
 

                                                           
13

 Ibid, h.115.  
14

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 

h.208. 
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Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes (R11) 

pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
15

 

a. Apabila R11sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti tes hasil belajar 

yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang 

tinggi (= reliable.) 

b. Apabila R11lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang di 

uji reliabilitasnyadinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-

reliable). 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas soal multiple choice dari 30 soal, 

dan 15 soal esai serta 20 pertanyaan angketself regulation yang telah diuji cobakan. 

Maka dapat dilihat nilai reliabilitasnya untuk soal multiple choice sebesar 

0,89termasuk dalam kategori reliabilitas yang tinggi, selanjutnya untuk soal esai nilai 

reliabilitasnya sebesar 0,88 termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan untuk angket 

self regulation nilai reliabilitasnya sebesar 0,95 termasuk dalam kategori reliabilitas 

yang tinggi. Terdapat pada Lampiran 3.1, Lampiran 3.2 dan  Lampiran 3.3. 

 

3. Uji Tingkat Kesukaran 

Soal yang dikatakan baik adalah soal yang tidak terlalu sukar. Karena semakin 

mudah soal, semakin besar pula bilangan indeksnya. Akan tetapi telah disepakati 

bahwa walaupun semakin tinggi indeksnya menunjukkan soal yang semakin mudah, 

                                                           
15

Ibid, h. 209. 
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tetapi tetap disebut indeks kesukaran. Analisis indeks kesukaran setiap butir soal 

dihitung berdasarkan jawaban seluruh siswa yang mingikuti tes. Untuk menguji taraf 

kesukaran digunakan rumus berikut:
16 

JS

B
P 

 
 

Keterangan: 

P : Indeks kesukaran  

B  : Jumlah siswa yang menjawab soal tes dengan benar 

JS  : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Tabel 14 

Kategori Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Proportion Correct (p)/ nilai (p) Kategori Soal 

P 0,71 – 1,00 Mudah  

P 0,31 – 0,70 Sedang 

P 0,00 – 0,30 Sukar 

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi  

Aksara, Jakarta, 2012, h.225 

Perhitungan uji tingkat kesukaran setiap butir soal dihitung. Besar tingkat 

kesukaran soal berkisar antara 0,00 sampai 1,00 yang dapat diklasifikasikan kedalam 

tiga kategori yaitu :sukar, sedang, dan mudah.Hasil uji coba tingkat kesukaran butir 

soalmultiple choice dan soal esai dapat dilihat pada Tabel 15 dan Tabel 16 dibawah 

ini. 

 

 

                                                           
16

Suharsimi Arikunto, Op.Cit,  h. 223. 
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Tabel 15 

Uji Tingkat Kesukaran Butir SoalMultiple Choice 

 

No Keterangan No Butir Soal 

1 Mudah 3,10,11,12,28 

2 Sedang 1,2,4,6,7,8,14,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,29,30 

3 Sukar 5,9,13,15,22,23 

 

Tabel 16 

Uji Tingkat Kesukaran Soal Esai 

 

No Keterangan No Butir Soal 

1 Mudah 6,11,12 

2 Sedang 1,2,3,4,5,7,8,9,10 

3 Sukar 13,14,15 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soalmultiple choice yang 

digunakan untuk soal pretest dan posttest adalah butir soal yang termasuk kategori 

sedang yang berjumlah 16 soal dan 4 soal termasuk dalam kategori mudah sehingga 

soalmultiple choice yang digunakan sebanyak 20 soal. Selanjutnya untuk tugas soal 

esai yang digunakan adalah butir soal yang termasukdalam kategori sedang berjumlah 

9 soal dan 1 soal yang termasuk dalam kategori mudah sehingga tugas soal esai yang 

digunakan berjumlah 10 soal. Lihat Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.3. 
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4. Uji Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa 

yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuanrendah).Adapun untuk menentukan daya pembeda tiap item 

instrument penelitian adalah sebagai berikut:
17

 

D = 
𝐵𝐴

𝐽𝐴
 - 

𝐵𝐵

𝐽𝐵
 = 𝑃𝐴 - 𝑃𝐵 

Keterangan : 

J : Jumlah peserta tes 

JA :Banyaknya peserta kelompok atas 

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA : Banyaknya kelompok atas yang menjawab sola itu dengan benar 

BB : Banyaknya kelompok bawah yang menjawab soal  itu dengan benar 

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar (ingat, P   

sebagai indeks kesukaran) 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

 Butir soal dikatakan : 

a) Baik apabila rxy ≥ 0,3 

b) Kurang baik apabila rxy<0,3 

Jika indeks konsisten internal butir ke-1 kurang dari 0,3 maka butir tersebut harus 

dibuang. Untuk pengambilan data dalam penelitian ini digunakan butir soal dengan 

daya beda lebih dari atau sama dengan 0,3. 

                                                           
17

Ibid, h. 228 et seqq.  
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Tabel 17 

Kriteria Uji Daya Pembeda 

Kriteria Koefisien Keputusan 

Daya Pembeda 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,21 – 0,40 Cukup 

0,41 – 0,70  Baik 

0,71 – 1,00 Baik Sekali 

Sumber : Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Bumi Aksara, 

Jakarta, 2012, h. 232. 

Seperti halnya angka tingkat kesukaran butir soal, maka tingkat diskriminasi atau 

daya pembeda ini besarnya berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1,00. Butir-butir 

soal yang baik adalah butir-butir soal yang mempunyai tingkat diskriminasi 0,4 

sampai 0,7.Sesuai dengan klasifikasi yang ada di Tabel 17, maka hasil uji daya 

pembeda dapat dilihat dalam Tabel 18 dan Tabel 19. 

Tabel 18 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir SoalMultiple Choice 

 

No Keterangan No Butir Soal 

1 Jelek Sekali 5,15,23,24,27 

2 Kurang Baik 9,13,22,30 

3 Cukup  10,12,20,26,28 

4 Baik  1,2,3,4,6,7,8,11,14,16,17,18,19,21,25,29 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji daya pembeda butir soal multiple choice yang 

akandigunakan untuk pretest dan posttest yang memiliki kriteria cukup dan baik. 

Lihat Lampiran 3.2. 
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Sebelum soal digunakan untuk memperoleh data tentang nilai awal dan akhir 

siswa pada pembelajaran yang menggunakan Asesmen Portofolio dipadukan dengan 

model Contextual Teaching and Learning pada materi sistem ekskresi, terlebih 

dahulu soal diuji cobakan pada 32 siswa diluar sampel, untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda.  

Berdasarkan hasil perhitungan uji daya pembeda dari 30 butir soal yang telah 

diuji cobakan soal tidak seluruhnya memiliki kriteria baik, terdapat 5 soal termasuk 

kriteria jelek sekali dan 4 soal termasuk kriteria kurang baik, selanjutnya 5 soal 

termasuk kriteria cukup dan 16 butir soal selanjutnya termasuk kedalam kriteria baik.  

Tabel 19 

Hasil Uji Daya Pembeda Soal Esai 

 

No Keterangan No Butir Soal 

1 Jelek Sekali 14 

2 Kurang Baik 13,15 

3 Baik Sekali 2,4,6,7,9 

4 Baik  1,3,5,8,10,11,12 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji daya pembeda butir soal esai yang akan 

diberikan kepada siswa sebagai tugas materi sistem ekskresi yang memiliki kriteria 

baik dan baik sekali.Berdasarkan hasil perhitungan dari 15 butir soal esai yang telah 

diuji cobakan, tidak seluruhnya memiliki kriteria baik, terdapat 1 soal termasuk 
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kriteria jelek sekali dan 2 soal termasuk kriteria kurang baik, selanjutnya 5 soal 

termasuk kriteria baik sekalidan 7 butir soal selanjutnya termasuk kedalam kriteria 

baik. Untuk analisis perhitungan daya pembeda secara keseluruhan tercantum dalam 

Lampiran 3.2 dan Lampiran 3.3. 

 

5. Analisis Pengecoh (Distractor) 

Menganalisis fungsi pengecoh (distractor) dikenal dengan istilah menganalisis 

pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut  

diperoleh dengan menghitung banyaknya testee yang memilih pilihan jawaban butir  

soal atau yang tidak memilih  pilihan  manapun. Dari pola penyebaran  jawaban  butir 

soal dapat  ditentukan apakah  pengecoh berfungsi  dengan baik atau tidak. Suatu 

pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5 % 

pengikut tes.  

Cara melakukan analisis pengecoh  

Pertimbangan terhadap analisis pengecoh:  

a.   Diterima, karena sudah baik  

b.   Ditolak, karena tidak baik  

c.   Ditulis kembali, karena kurang baik     

Sebuah pengecoh dikatakan berfungsi baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% 

pengikut tes.  
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Contoh: 

Pilihan 

Jawaban 
A B C

* 
D E O Jumlah 

Kelompok 

Atas 
5 7 15 3 3 0 33 

Kelompok 

Bawah 
8 8 6 5 7 3 37 

Jumlah 13 15 21 8 10 3 70 

O = Omitted (tidak menjawab), C
*
 = kunci jawaban 

Pengecoh A = 13/70 x 100% > 5%, berfungsi 

B = 15/70 x 100% > 5%, berfungsi  

D = 8/70 x 100% > 5%, berfungsi 

E = 10/70 x 100% >5%, berfungsi  

Untuk tes pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban dan P = 0,8, dilihat dari 

segi Omitted (O), sebuah butir soal dikatakan baik jika persentase O-nya ≤  10%.
18

 

 

H. Teknik Analisis  Data 

1. Tes Kemampuan Kognitif Siswadan Angket Self Regulation 

Data yang diperoleh dari pretest dan posttest akan digunakan untuk mencari nilai 

N-Gain.Nilai N-Gain berfungsi untuk mengetahui kemampuan kognitif dan self 

regulation materi sistem ekskresi.Seberapa besar peningkatan suatu variabel dalam 

hal ini setelah mengikuti pembelajaran dengan asesmen portofolio. 

                                                           
18

 Muslim, “Bahan Ajar Analisis Instrumen” (Jurnal Bahan Ajar), h. 5-6. 
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Kemudiandata yang diperoleh dianalisis menggunakan rumus Normalized Gain 

(N-Gain) sebagai berikut:
19

 

𝑁𝐺𝑎𝑖𝑛/𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

N-Gain/Indeks gain yang diperoleh pada tes kemampuan kognitif dan self 

regulation (pretestdan posttest) menunjukkan perubahan atau tidaknya dilihat 

berdasarkan kriteria pada tabel 20 dibawah ini:  

Tabel 20 

Kategori Skor N-Gain/Indeks Gain 

Rentang  Kategori 

g > 0,70 Tinggi 

0,31 ≤ g ≤ 0,70 Sedang  

G < 0,30 Rendah  

Sumber :Meltzer. The relationship between mathematics preparation and conceptual 

learning gains in physics: a possible, hidden variable. In diagnostic pretest scores, 

Department of physics and Astronomy, Iowa State University, Ames, Iowa 50011 

2002, Jurnal Am. J. Physic. h. 3. 

Untuk mengetahui signifikasi data tersebut maka skor N-gain diuji menggunakan 

uji t independent pada program SPSS versi 17 windows. 

 

 

 

                                                           
19

Meltzer, “ The Relationship Between Mathematics Preparation and Conceptual Learning 

Gain in Phsysics : a Possible “Hidden Variable”, in Diagnostic Pretest Score”, (Jurnal Am. J,Physic, 

2002), h.3.  



122 

 

2. Analisis Lembar Angket Respon Siswa 

Angketbertujuan untuk mendeskripsikan tanggapan siswa terhadap pembelajaran 

dengan menggunakan asesmen portofoliopada materi sistem ekskresi. Data angket 

respon siswa yang diperoleh dianalisis dengancara menghitung persentase jawaban 

siswa menggunakan rumus:
20

 

P = 
f

N
 x 100 % 

 

Keterangan:   

f = Skor yang didapat 

N= Jumlah frekuensi/ skor maksimal 

P= Angka presentase 

 

Tabel 21 

Kategori Tanggapan Siswa
21

 

Ketercapaian  Kategori 

86 – 100% Sangat Baik  

76 – 85% Baik  

60 – 75% Cukup  

55 – 59% Kurang 

≤ 54% Kurang Sekali 

 

3. Data Penilaian Soal Esai Dan Laporan Praktikum 

Tugas soal esai dan laporan praktikum menggunakan rubic penilaian soal esai 

dan laporan praktikum dengan rating-scale 1, 2, 3 dan 4 untuk setiap indikator 

masing-masing tugas portofolio.Untuk penilaian laporan praktikum dilihat dari aspek 

sistematika makalah, penulisan dan tata bahasan, bobot makalah (pendahuluan, isi 

                                                           
20

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajagarfindo Persada, 2012), h. 43. 
21

Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002),h. 103.   
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dan kesimpulan), sedangkan untuk soal esai berdasarkan indikator yang telah dibuat. 

Skor yang diperoleh dihitung dengan menggunakan rumus: 

Nilai Siswa =  
Jumlah skor yang diperoleh siswa

Jumlah skor maksimum
X 100 22 

Tabel 22 

 Pedoman Penilaian Laporan Praktikum
23

 

Ketercapaian  Kategori  

90 – 100 Sangat Baik  

70 – 89 Baik  

50 – 69 Cukup  

30 – 49 Kurang 

 10 – 29 Sangat Kurang 

 

 

IUji Prasyarat Analisis  

Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

merupakan data yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang 

digunakan adalah Uji Lilliefors
24

. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1) Membuat tabel kerja dengan 7 kolom.  

2) Memasukan nilai atau skor pada tabel kerja secara berurutan. 

 

                                                           
22

Asep Jihad dan Abdul Haris,  Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Persindo, 2013), h. 

130.   
23

Ibid, h. 130. 
24

Sudjana, MetodeStatistika, (Bandung : Tarsito, 2009), h. 446. 
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3) Mencari nilai Z score, dengan rumus : Z = (Xi-Mean)/SD 

4) Menentukan nilai Z tabel {F(Z)} dengan menggunakan Tabel Normal Buku 

dari O ke Z berdasarkan nilai Z score. 

5) Menentukan S(Z) dengan rumus S (Z) = f kum : N 

6) Menghitung harga lilliefors hitung dengan rumusLh = │F (Z) – S (Z)│ 

7) Mencari nilai lillieforsterbesar sebagai Lhitung.  

8) Menentukan harga lilliefors tabel (Lt) 

9) Membuat kesimpulan :  

Jika harga Lh < harga Lt,  maka data berdistribusi normal 

Jika harga Lh> harga Lt, maka data tidak berdistribusi normal.  

 

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa sampel penelitian 

memiliki kondisi yang sama atau homogen. Untuk menguji homogenitas variansi ini 

digunakan metode uji varians terkecil menggunakan tabel F. Uji homogenitas yang 

digunakan menggunakan uji Fisher. Langkah-langkah dari uji variansi sebagai 

berikut:
25

 

 

 

 

                                                           
25

Sugiyono, Op.Cit, h. 197. 
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1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

F hitung = 
varians  terbesar

varians  terkecil
 

2) Bandingkan nilai F hitung dengan nilai Ftabel 

Dengan rumus dbpembilang = n-1 (untuk varians terbesar) 

  Dbpenyebut =n-1 (untuk varians terkecil) 

3) Taraf signifikan (α ) = 0,05 

4) Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

H0 ditolak, jika fhitung<ftabel 

H1diterima, jika fhitung ≥ftabel, dengan α = 0,05 (5%) 

 

J. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Jika data diketahui berdistribusi normal dan homogen maka dapat dilanjutkan 

dengan uji t Independent dan uji RegresiLinier Sederhana untuk melihat ada atau 

tidaknya perbedaan rata-rata antarakelompok eksperimen dan kontrol, serta 

mengetahui seberapa besar pengaruhnya. Untuk menguji hipotesis digunakan uji 

perbedaan dua rata-rata (uji t-Independent) dan ujiRegresi Linier dengan 

menggunakan program SPSS versi 17.  

1. Uji t Independent 

Uji hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan hasil tes siswa dari kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilakukan uji parametrik yaitu uji-t 



126 

 

independent.Pengujian hipotesis menggunakan uji-t independent dengan persamaan 

rumus.
26

 

𝑡
x 1 − x 2

 
s1

2

n1
+

s2
2

n2

 

Keterangan :  

 

x 1 = nilai rata-rata hasil perkelompok 

x 2= banyaknya subjek 

s1
2= varians subjek 1 

s2
2 = varians subjek 2 

 

Pengujian hipotesis dengan uji-tindependent dapat juga dibantu program 

SPSS for Windows Versi 17yang digunakan agar hasil analisis data tersebut tidak 

bias. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis penelitian pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung.  

H0  =Tidak terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung.  

                                                           
26

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012), h. 314 

et seqq.   
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H1=Terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self Regulation 

Siswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. 

a. Rumus hipotesis statistik matematika.  

H0   = (µ0≠µ1). 

H1=(µ0=µ1). 

2. Hipotesis penelitian pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan KognitifSiswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung.  

H0=Tidak terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan KognitifSiswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampung. 

H1=Terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Kemampuan 

KognitifSiswa Kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar LampungRumus hipotesis statistik matematika.  

H0   = (µ0≠µ1). 

H1  =(µ0=µ1). 

3. Hipotesis penelitian kontribusi Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation.  

“Asesmen Portofolio berkontribusi terhadap peningkatan Self Regulation”.  
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4. Hipotesis penelitian kontribusi Asesmen Portofolio terhadap peningkatan 

Kemampuan Kognitif.  

“Asesmen Portofolio berkontribusi terhadap peningkatan Kemampuan Kognitif”.  

Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

 H0= ditolak, jika thitung >ttabel 

 H1 = diterima, jika thitung<ttabel, dengan α = 0,05 (5%). 

Adapun tingkat kesalahan dinyatakan dengan α = 0,05 (5%). Nilai tafsiran (α) 

mempunyai arti makin besar interval tafsiran yang diajukan peneliti maka akan 

semakin kecil kesalahannya.
27

Sehingga peneliti memilih menggunakan 5% 

dibandingkan 1% untuk menghindari kesalahan yang lebih besar. 

 

2. Uji Regresi Linear Sederhana 

Analisis data dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan regresinya, 

persamaan regresinya. Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan 

penelitian seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen 

dimanipulasi. 

Terdapat uji prasyarat dalam uji regresi yaitu uji linieritas dan uji autokorelasi. 

Salah satu asumsi dari analisis regresi yaitu uji linieritas, maksudnya apakah 

                                                           
27

Sugiyono, Op.Cit, h. 199.  
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garisregresi antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. Uji autokorelasi 

dilakukan dengan pengujian Durbin Watson  (DW) sebagai berikut:
28

 

1) 1.65 < DW < 2.35 tidak terjadi Autokorelasi 

2) 1.21 < DW < 1.65 atau 2.35 < DW < 2.79 tidak dapat disimpulkan 

3) DW < 1.21 atau DW> 2.79 terjadi Autokorelsi 

Secara umum persamaan regresi linier sederhana (dengan satu preditor) dapat 

menggunakan SPSS Versi 17.
29

 

 

Keterangan: 

Y’= Nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta atau bila harga X = 0 

b = Koefisien regresi 

X= Nilai Variabel independen 

Sebelum menemukan persamaan regresi, maka harus dihitung terlebih dahulu 

harga a dan b, dengan metode kuadrat kekeliruan terkecil (least square error 

methods) berikut:
30

 

 

 

 

                                                           
28

Cornelius Tritrihendradi,7 Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistik Menggunakan SPSS 

17,(Yogyakarta:ANDI, 2009), h.197 
29

Ibid,h. 188.  
30

Syofian Sireger, Op. Cit, h. 284 et seq. 

Y’ = a + bX 

 



130 

 

b = 𝑛 X𝑖𝑌𝑖 − Xi∑ Yi𝑛
𝑡=1

𝑛

𝑡=1

𝑛

𝑡−1
 

n 𝑋𝑡
2 –

𝑛

𝑡=1
(∑ X𝑛

𝑡=1 t) 

 

𝑎 = ∑Y − b.∑x

𝑛
 

Angket respon siswa, uji homogenitas, uji normalitas, uji t independent, dan uji 

RegresiLinier Sederhanadihitung menggunakan program SPSS Versi 17untuk 

mengetahui signifikasi data penelitian tersebut.Adapun bagan alur penelitian dapat 

dilihat pada gambar 4 di bawah ini : 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 12 Bandar 

Lampung semester genap Tahun Ajaran 2015/2016 dengan menggunakan Asesmen 

Portofolio terhadap peningkatan Self Regulation dan Kemampuan Kognitif siswa 

Kelas XI pada mata pelajaran Biologi, maka didapatkan hasil penelitian yang terdiri 

atas : Gambaran umum penilaian yang digunakan selama ini di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung, data hasil penelitian yang terdiri dari Pembelajaran dengan 

Asesmen Portofolio yang diterapkan langsung dengan model Contextual Teaching 

and Learning,  Angket Self Regulation, Kemampuan Kognitif siswa,  Lembar Self 

Assessment, dan Angket Respon Siswa terhadap pembelajaran Biologi dengan 

menggunakan Asesmen Portofolio. Data tersebut kemudian dianalisis, direkap dan 

disajikan, selanjutnya diuraikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil 

penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian, tabel, grafik yang dideskripsikan secara 

rinci sebagai berikut. 
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B. Hasil Penelitian dan Analisis Hipotesis Penelitian 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang 

berupa angket Self Regulation, tes kemampuan kognitif pada materi sistem ekskresi  

di kelas eksperimen dan kelas kontrol, lembar Self Assessment, Angket Respon Siswa 

terhadap pembelajaran Biologi dengan menggunakan Asesmen Portofolio. Data 

tersebut diperoleh dari 64 siswa, dengan 31 siswa pada kelas eksperimen (XI IPA 1) 

dan 33 siswa pada kelas kontrol (XI IPA 3). Pada kelas eksperimen penilaian 

dilakukan dengan menggunakan Asesmen portofolio yang dipadukan langsung 

dengan model Contextual Teaching and Learning, sedangkan pada kelas kontrol 

penilaian dilakukan dengan menggunakan Paper and pencil test. Selain itu, pada 

kelas eksperimen diperoleh data melalui angket respon siswa. Uji hipotesis dianalisis 

menggunakan uji statistik dengan program SPSS 17 untuk uji-t independent dan uji 

regresi linear sederhana. 

 

1. Gambaran Umum Penilaian yang Digunakan Selama ini Di SMA Negeri 12 

Bandar Lampung 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampung mengemukakan bahwa penilaian pembelajaran yang 

banyak dipergunakan adalah paper and pencil test yang belum melatih ragam 

alternatif penilaian lain yang terkait proses dengan melibatkan umpan balik. Paper 

and pencil test yang diberikan berupa soal multiple choice yang diberikan kepada 

siswa menggunakan tahapan Taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Guru belum 
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pernah menggunakan rubic sebagai acuan dalam menilai kemampuan kognitif siswa 

yang diakses dengan soal esai. Dalam penilaian pembelajaran biologi asesmen 

portofolio belum pernah dilakukan oleh guru biologi karena guru kesulitan dalam 

mengkonstruksi rubic dan mengalami keterbatasan alokasi waktu.  

Kemampuan afektif yang dinilai guru belum pernah melibatkan self regulation 

(pengaturan diri) siswa, sehingga siswa tidak dapat mengendalikan diri dalam 

menghadapi tugas-tugas pembelajaran, tidak dapat memotivasi dirinya sendiri, 

sehingga berdampak pada hasil belajar yang rendah.
1
 Untuk itu penting bagi siswa 

untuk melatihkan self regulation dalam belajar karena siswa yang memiliki self 

regulation yang tinggi akan berdampak pada hasil belajar yang tinggi sehingga tujuan 

dalam pembelajaran biologi dapat tercapai dengan baik.  

Berdasarkan hasil pengamatan memperlihatkan pendekatan pembelajaran berpola 

teacher centered yaitu semua kegiatan pembelajaran berpusat pada guru. Selain 

pembelajaran yang berpusat pada guru, proses penilaian yang dilakukan dalam bentuk 

paper and pencil test yang menekankan pada kemampuan kognitif berupa soal esai 

tanpa memberikan written feedback. Akibatnya siswa tidak dapat melakukan 

perbaikan dalam proses pembelajaran yang dapat memperkecil tingkat kesalahan 

siswa. Sehingga kondisi seperti ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam 

pembelajaran yang menyebabkan nilai afektif yang rendah, pengaturan diri yang 

                                                           
1
Fatma, Guru Mata Pelajaran Biologi, Wawancara Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA SMA, 

Bandar Lampung, 23 November 2015. 
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rendah maka berdampak pada nilai kognitif yang rendah. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di SMAN 12 

Bandar Lampung adalah dengan menggunakan penilaian yang sesuai dengan 

pembelajaran Biologi yang mampu meningkatkan self regulation dan kemampuan 

kognitif siswa pada materi sistem ekskresi yaitu asesmen portofolio. 

 

2. Data Hasil Penelitian 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

a. Pembelajaran Dengan Asesmen Portofolio Di Padukan Langsung Dengan 

Model Contextual Teaching and Learning 

 

Assessment dalam pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dan 

tahap yang ditempuh guru untuk mengetahui keefektifan dalam pembelajaran.  Pada 

penelitian ini, asesmen yang diterapkan dalam pembelajaran yaitu asesmen portofolio 

yang bersifat assessment for learning dimana penilaian dilakukan sepanjang waktu 

selama proses pembelajaran di dalam kelas. Sarah Fazilla berpendapat bahwa, 

portofolio merupakan suatu komponen yang dapat dijadikan alternatif dalam 

penilaian karena merupkan suatu koleksi hasil karya siswa yang menunjukan usaha 

dan perkembangan dan memberikan informasi yang lengkap dan obyektif sehingga 

dapat membuat siswa termotivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya.
2
  

Asesmen portofolio yang diterapkan dalam pembelajaran dikelas meliputi (task) 

tugas soal esai dan laporan praktikum dengan diikuti pemberian written feedback 

                                                           
2
Sarah Fazilla, “Penerapan Asesmen Portofolio Dalam Penilaian Hasil Belajar Sains SD “.

 
 

Jurnal Penerapan Asesmen Portofolio,  ISSN 1412-565X , ( Februari 2012), h. 143.  
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yang dilakukan sebanyak dua kali dan pemberian lembar self assessment setelah 

siswa selesai mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas soal esai dan laporan 

praktikum yang diberikan kepada siswa dinilai dengan menggunakan rubic penilaian 

dalam bentuk rating-scale dengan interval 1–4 untuk setiap indikator tugas 

portofolio.       

Langkah-langkah penilaian yang mengunakan asesmen portofolio di dalam 

kelas, pertama guru menjelaskan kepada siswa bahwa penggunaan portofolio tidak 

hanya kumpulan hasil kerja siswa yang dinilai oleh guru tetapi juga digunakan oleh 

siswa sendiri, kedua menentukan bersama portofolio yang akan digunakan, ketiga 

mengumpulkan dan menyimpan karya-karya siswa dalam maap atau folder, keempat 

memberi tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan siswa, 

kelima menentukan kriteria penilaian portofolio dengan siswa sebelum memulai 

membuat karya, keenam menilai karyanya secara berkesinambungan, ketujuh 

memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki karyanya yang hasilnya 

belum memuaskan dengan batas waktu yang sudah disepakati bersama, dan yang 

terakhir bila perlu mengundang orang tua siswa yang dapat membantu memotivasi 

anaknya.  

Asesmen portofolio yang diterapkan dalam pembelajaran dipadukan langsung 

dengan model Contextual Teaching and Learning. Model Contextual Teaching and 

Learning memberikan fasilitas kegiatan belajar kapada siswa untuk mencari, 

mengolah, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret yang 

terkait dengan kehidupan nyata melalui keterlibatan siswa dalam mencoba, 
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melakukan, dan mengalami sendiri sehingga mendorong siswa membuat hubungan 

yang bermakna antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh sebab itu di dalam pembelajaran kontekstual dapat melihat proses yang 

dialami siswa selama belajar.  

Pembelajaran biologi di SMA Negeri 12 Bandar Lampung dilaksanakan dua 

kali pertemuan dalam setiap minggunya dengan alokasi waktu 2x45 menit. Asesmen 

portofolio yang dipadukan dengan model Contextual Teaching and Learning 

diterapkan sebanyak tiga kali pertemuan pada materi sistem ekskresi dengan indikator 

antara lain : 1) mendefinisikan sistem ekskresi pada manusia, 2) mengaitkan struktur 

dan fungsi organ ekskresi pada manusia, 3) menguraikan proses filtrasi, reabsorpsi, 

dan augmentasi pada ginjal, 4) mendeteksi kandungan urine melalui uji urine, 5) 

menyimpulkan kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia, 6) 

membandingkan sistem ekskresi pada manusia dan sistem ekskresi pada hewan (ikan 

dan belalang). Sebelum proses pembelajaran menggunakan asesmen portofolio yang 

dipadukan dengan model Contextual Teaching and Learning siswa mengerjakan 

pretest soal kemampuan kognitif dalam bentuk multiple choice materi sistem ekskresi 

dan angket awal self regulation.  

 

b. Self Regulation 

Self regulation merupakan kemampuan untuk mengatur perilaku sendiri, 

pemeliharaan stabilitas mental, mengaktifkan pikiran, motivasi, dan tingkah laku 

serta mampu mengendalikan faktor-faktor lingkungan sehingga tujuan belajar dapat 
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tercapai dengan baik. Self regulation yang digunakan berdasarkan  framework Robert 

J. Marzano dengan empat indikator self regulation seperti: a) menyadari pemikiran 

sendiri, b) membuat rencana secara efektif, c) menyadari dan menggunakan sumber 

informasi yang diperlukan, dan d) sensitif terhadap umpan balik. Berdasarkan hasil 

judgment dan uji coba instrumen maka diperoleh 20 pernyataan angket yang tertutup 

untuk mengukur kemampuan self regulation yang dimiliki siswa materi sistem 

ekskresi, yang akan dijelaskan dibawah ini.  

 

1) Data Angket Awal dan Angket Akhir Self Regulation Pada Kelas 

Eksperimen dan  Kelas Kontrol 

Penilaian dalam pembelajaran pada kelas eksperimen menggunakan 

asesmen portofolio sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan penilaian 

dalam bentuk paper and pencil test. Adapun hasil rekapitulasi data 

kemampuan self regulation siswa dapat diuraikan pada Tabel 23. 
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Tabel 23. 

Rekapitulasi Perbandingan Nilai Rata-Rata Self Regulation 

Siswa Pada Materi Sistem Ekskresi 

 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Self 

regulati

on Awal  

Self 

regulati

on 

Akhir 

N-

Gain 

Kriteria Self 

regulati

on Awal  

Self 

regulati

on 

Akhir 

N-

Gain 

Kriteria 

N 

(Jumlah 

Siswa) 

31 Siswa 33 Siswa 

Nilai 

Rata-

Rata  

70,89 

 

85,08 

 

0,48 

 

Sedang 75,61 83,60 0,32 Sedang 

 

Tabel 23 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata self regulation 

awal di kelas eksperimen (XI IPA 1) sebesar 70,89, sedangkan nilai self 

regulation akhir sebesar 85,08, dengan N-Gain 0,48 yang termasuk kategori 

sedang. Sedangkan pada kelas kontrol (XI IPA 3) memperoleh nilai rata-rata 

self regulation awal sebesar 75,61, sedangkan nilai self regulation akhir 

sebesar 83,60 dan N-Gain 0,32 yang termasuk kategori sedang. Dengan 

demikian penggunaan asesmen portofolio dalam penilaian pembelajaran dapat 

meningkatkan self regulation. Dapat di lihat padaTabel 24.  
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Tabel 24. 

          Pengelompokkan N-Gain Self Regulation Siswa 

 Pada Materi Sistem Ekskresi 

 

Materi Sistem Ekskresi  

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

N-Gain Jumlah 

Siswa 

Presentase N-Gain Jumlah 

Siswa 

Presentase  

Tinggi  4 siswa 12,90% Tinggi  1 siswa 3,03% 

Sedang 20 siswa 64,52% Sedang  20 siswa 60,61% 

Rendah  7 siswa 22,58% Rendah 12 siswa 36,36% 

 

Tabel 24. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan self regulation siswa 

yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol materi sistem ekskresi, 

mulai dari kategori N-Gain rendah hingga tinggi setelah penilaian 

menggunakan asesmen portofolio. Pada kelas eksperimen untuk kategori N-

Gain rendah terdapat 7 siswa, kemudian untuk kategori N-Gain sedang 

terdapat 20 siswa, dan untuk kategori N-Gain tinggi terdapat 4 siswa. 

Sedangkan pada kelas kontrol pencapaian nilai N-Gain kategori rendah 

terdapat 12  siswa, pada kategori sedang terdapat 20 siswa dan untuk kategori 

tinggi terdapat 1 siswa.  
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2) Analisis  Setiap Indikator Self Regulation Siswa Materi Sistem 

Ekskresi  

Self Regulation siswa pada materi sistem ekskresi yang di ukur dalam 

penelitian ini difokuskan pada empat indikator berdasarkan  framework 

Robert J. Marzano dengan empat indikator self regulation seperti: a) 

menyadari pemikiran sendiri, b) membuat rencana secara efektif, c) menyadari 

dan menggunakan sumber informasi yang diperlukan, dan d) sensitif terhadap 

umpan balik. Berdasarkan hasil uji coba instrumen maka diperoleh 20 

pernyataan angket yang tertutup untuk mengukur kemampuan self regulation 

yang dimiliki siswa materi sistem ekskresi. Perolehan skor rata-rata setiap 

indikator self regulation siswa pada kelas eksperimen (XI IPA 1) dianalisis 

ketercapaiannya berdasarkan presentase skor angket awal dan angket akhir 

self regulation dengan skala penilaian ideal (1-4). Hasil rekapitulasi setiap 

indikator self regulation materi sistem ekskresi dapat dilihat pada Gambar 5 di 

bawah ini.  
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Keterangan Indikator Self Regulation : (1) Menyadari pemikiran sendiri, (2) Membuat 

rencana secara efektif, (3) Menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang 

diperlukan, (4) Sensitif terhadap umpan balik.  

 

Gambar 5. 

Rerata Presentase Per-Indikator Self Regulation Awal dan Akhir 

Kelas Eksperimen 

 

Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa capaian presentase rata-rata 

self regulation akhir pada setiap tingkat indikator materi sistem ekskresi di 

kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan rata-rata presentase self regulation 

awal.  Peningkatan self regulation awal tertinggi ditunjukan pada nomor 1 

yaitu pada indikator pertama sebesar 73%, ini berarti bahwa sebanyak 73% 

siswa dapat menyadari pemikirannya sendiri. Sedangkan peningkatan self 

regulation awal terendah ditunjukkan pada nomor 3 yaitu pada indikator 
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ketiga sebesar 70%, ini berarti bahwa sebanyak 70% siswa yang dapat 

menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan. 

Peningkatan self regulation akhir tertinggi ditunjukan pada nomor 3 yaitu 

pada indikator ketiga sebesar 87%, ini berarti bahwa sebanyak 87% siswa 

dapat menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang 

diperlukan. Sedangkan peningkatan self regulation akhir terendah ditunjukan 

pada nomor 4 yaitu pada indikator keempat sebesar 83%, ini berarti bahwa 

sebanyak 83% siswa yang memiliki sikap sensitif terhadap umpan balik. 

Secara keseluruhan rata-rata peningkatan kemampuan self regulation awal  

materi sistem ekskresi sebesar 71%, kategori ini menandakan bahwa siswa 

telah memiliki self regulation sebelum penerapan asesmen portofolio. Setelah 

penerapan asesmen portofolio pada materi sistem ekskresi kemampuan self 

regulation akhir siswa meningkat sebesar 85%.  

Berdasarkan nilai N-Gain kelas eksperimen, diketahui indikator ketiga 

nomor 3 menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang 

diperlukan memiliki N-Gain tertinggi sebesar 0,57 (57%) termasuk dalam 

kategori sedang, dan terendah pada indikator pertama menyadari pemikiran 

sendiri memiliki N-Gain terendah sebesar 0,41 (41%) termasuk dalam 

kategori sedang dan indikator terendah terdapat juga pada indikator keempat 

sensitif terhadap umpan balik sebesar 0,41 (41%) termasuk dalam kategori 

sedang. Rata-rata peningkatan N-Gain self regulation siswa sebesar 0,47 

(47%) termasuk dalam kategori sedang. Selanjutnya perolehan presentase skor 
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rata-rata self regulation awal dan akhir dalam setiap indikator materi untuk 

siswa kelas kontrol dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Keterangan Indikator Self Regulation : (1) Menyadari pemikiran sendiri, (2) Membuat 

rencana secara efektif, (3) Menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang 

diperlukan, (4) Sensitif terhadap umpan balik.  

 

Gambar 6. 

Rerata Presentase Per-Indikator Self Regulation Awal dan Akhir 

Kelas Kontrol 

 

Berdasarkan Gambar 6 menunjukkan bahwa capaian presentase rata-rata 

self regulation akhir pada setiap tingkat indikator materi sistem ekskresi di 

kelas kontrol lebih tinggi dibandingkkan rata-rata presentase self regulation 

awal. Peningkatan self regulation awal tertinggi ditunjukan pada nomor 4 

yaitu pada indikator keempat sebesar 77%, ini berarti bahwa sebanyak 77% 

siswa memiliki sikap sensitif terhadap umpan balik. Sedangkan peningkatan 
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self regulation awal terendah ditunjukkan pada indikator pertama dan kedua 

yaitu tentang menyadari pemikiran sendiri dan membuat rencana secara 

efektif masing-masing sebesar 75%, ini berarti bahwa sebanyak 75% siswa 

dapat menyadari pemikiran sendiri dan membuat rencana secara efektif.   

Peningkatan self regulation akhir tertinggi ditunjukkan pada nomor 4 

yaitu pada indikator keempat sebesar 85%, ini berarti bahwa sebanyak 85% 

siswa memiliki sikap sensitif terhadap umpan balik. Sedangkan peningkatan 

self regulation akhir terendah ditunjukkan pada nomor 2 yaitu pada indikator 

kedua sebesar 82%, ini berarti bahwa sebanyak 82% siswa dapat membuat 

rencana secara efektif. Secara keseluruhan rata-rata peningkatan kemampuan 

self regulation awal materi sistem ekskresi sebesar 76%, kategori ini 

menandakan bahwa siswa telah memiliki self regulation sebelum penerapan 

paper and pencil test. Setelah penerapan paper and pencil test pada materi 

sistem ekskresi kemampuan self regulation akhir siswa meningkat sebesar 

84%.  

Berdasarkan nilai N-Gain kelas kontrol, diketahui indikator keempat 

nomor 4 sensitif terhadap umpan balik memiliki N-Gain tertinggi sebesar 0,35 

(35%) termasuk dalam kategori sedang, dan terendah pada indikator kedua 

membuat rencana secara efektif memiliki N-Gain terendah sebesar 0,28 (28%) 

termasuk dalam kategori rendah. Rata-rata peningkatan N-Gain self regulation 

siswa sebesar 0,32 (32%) termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan setiap 

indikator self regulation lebih baik pada kelas eksperimen dari pada kelas 
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kontrol, karena pada kelas eksperimen menggunakan Asesmen Portofolio 

meliputi (task) tugas soal esai dan laporan praktikum dengan diikuti 

pemberian written feedback yang dilakukan sebanyak dua kali dan pemberian 

lembar self assessment setelah siswa selesai mengerjakan tugas yang 

diberikan sehingga dapat meningkatkan self regulation khususnya materi 

sistem ekskresi. 

Kemudian untuk mengetahui ke bermaknaan dari peningkatan N-Gain 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan uji statistik. Sebelum 

melakukan analisis signifikansi, data N-Gain diuji prasyarat normalitas dan 

homogenitas yang di paparkan pada Tabel 25 dan 26.    

 

3) Uji Prasyarat Analisis  

Uji prasyarat analisis perlu dilakukan terlebih dahulu dengan Uji 

Normalitas dan Uji Homogenitas terhadap data angket self regulation dan data 

tes kemampuan kognitif, sebelum pengujian hipotesis penelitian dengan 

menggunakan uji-t independent dan uji regresi linear sederhana.  

a) Uji Normalitas  

Pengujian uji normalitas dilakukan terhadap dua buah data 

penelitian yaitu self regulation awal dan self regulation akhir pada materi 

sistem ekskresi baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 



147 

 

menguji normalitas menggunakan uji Kolmogrov - Smirnov. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 25 Uji Normalitas dibawah ini. 

Tabel 25.  

Hasil Uji Normalitas Data Angket Self Regulation Awal Dan 

Self Regulation Akhir  

 

Jenis Tes Sig. Kesimpulan  

Angket awal dan 

akhir self 

regulation 

Eksperimen 

0.200 

Berdistribusi Normal 

Angket awal dan 

akhir self 

regulation Kontrol 

0.200 

 

Dari hasil uji normalitas data angket awal dan angket akhir self 

regulation dapat diketahui nilai sig a > (0.05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai angket awal dan angket akhir self regulation 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berdistribusi 

normal pada taraf signifikan 0.05, sehingga dapat dilanjutkan uji prasyarat 

selanjutnya yaitu uji homogenitas data. 

 

b) Uji Homogenitas   

Uji homogenitas juga dilakukan untuk prasyarat analisis stasistik, 

sama halnya dengan uji normalitas, pengujian homogenitas 

menggunakan program SPSS 17. Uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui apakah kedua sampel memiliki karakteristik sama atau 

tidak. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 26. 
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Tabel 26. 

Hasil Uji Homogenitas Angket Self Regulation Awal Dan  

Self Regulation Akhir  

 

Jenis Tes 
Levene 

Statistic Df 1 Df 2 Sig. 

Angket Awal dan 

Angket Akhir Self 

Regulation Kelas  

Eksperimen dan 

Kontrol 

Based on 

Mean 
2.947 1 

62 0.091 

 

Dari hasil Test of Homogenity of Variance diketahui data angket 

awal dan angket akhir self regulation dikatakan signifikansi pada 

bagian based on mean, dengan nilai Sig > a (0.05) maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai angket awal dan angket akhir self regulation 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berasal 

dari sampel yang memiliki karakteristik yang sama (homogen).  

Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas 

terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat dilanjutkan dengan 

pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t independent.  

4) Uji Hipotesis penelitian 

a) Uji t Independent    

 Uji t independent ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

dari nilai N-Gain kemampuan self regulation pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. Bunyi hipotesis penelitian berikut:“Terdapat pengaruh 
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Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self Regulation siswa kelas XI 

pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar Lampung”. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 27. 

Tabel 27. 

Hasil Uji Signifikansi N-Gain Angket Awal dan Angket Akhir 

Kemampuan Self Regulation Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

N-Gain 

Eksperimen  
.001 0.15 0.04 

N-Gain  

Kontrol 
.001 0.15 0.04 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 27 menunjukkan bahwa data N-

Gain kemampuan self regulation siswa memiliki nilai Sig. (2-tailed) < a 

(0.05). Maka H0 ditolak dan H1 diterima atau hipotesis diterima, artinya 

Asesmen Portofolio berpengaruh terhadap peningkatan Self Regulation 

siswa kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. Informasi lebih lanjut tentang analisis uji hipotesis  terdapat 

pada Lampiran 4.15.       

 

b) Uji Regresi Linear Sederhana 

Setelah dilakukan uji hipotesis, maka dilanjutkan dengan analisis 

regresi, khusus pada kelas eksperimen. Sebelum uji regresi linier 

sederhana dilakukan, terlebih dahulu data angket respon siswa di convert 
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dahulu dalam bentuk decimal agar sejenis dengan data N-Gain angket self 

regulation. Convert data tersebut menggunakan method  successive interval 

(MSI) kemudian uji regresi linier sederhana baru dapat dilakukan. Uji 

regresi linear sederhana dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi 

“Asesmen Portofolio terhadap peningkatan self regulation siswa kelas XI 

pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar Lampung”. Kontribusi 

yang ingin diketahui didapat dalam bentuk persentase (%) menggunakan 

uji regresi yang terdapat pada SPSS 17. Hasil uji regresi  linear sederhana 

disajikan dalam bentuk lampiran. Perhitungan data dapat dilihat pada Tabel 

28 dibawah ini. 

Tabel 28. 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Asesmen Portofolio  

Terhadap Peningkatan Self Regulation 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .890
a
 .792 .583 .11314 2.050 

a. Predictors: (Constant), X_Angket_Respon_Siswa 

b. Dependent Variable: Y_Self_Regulation 

 

Uji regresi linear sederhana bisa digunakan untuk melihat koefisien 

korelasi atau hubungan. Koefisien korelasi tersebut dapat dilihat dari proses 

output data dari SPSS 17, korelasi tersebut dilambangkan dengan R. 

Kemudian hasil koefisien R Square (R
2
) untuk melihat kontribusi secara 

keseluruhan, dan nilai Durbin Watson (DW) untuk mengetahui apakah garis 

regresi antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. 
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Berdasarkan Tabel 28. didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 

0,890 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Asesmen Portofolio 

terhadap kemampuan self regulation siswa dengan katagori tinggi. Dan dari 

data Tabel 28 didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 2,050 yang berada di 

daerah 1,65 < DW < 2,35 yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga 

memenuhi prasyarat. Koefisien R Square yang menyatakan besarnya 

kontribusi Asesmen Portofolio terhadap kemampuan self regulation siswa 

sebesar 0,792 artinya 79,2% kemampuan self regulation dipengaruhi oleh 

Asesmen Portofolio sisanya sebesar 20,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti: kondisi siswa dan lingkunganya. Kontribusi Asesmen Portofolio 

terhadap kemampuan self regulation siswa dapat dilihat melalui diagram di 

bawah ini. 

 
Gambar 7. 

Diagram Kontribusi Asesmen Portofolio Terhadap  

Kemampuan Self Regulation Siswa.  
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c. Kemampuan Kognitif  

Kemampuan kognitif merupakan potensi intelektual dan kompetensi berpikir 

siswa. Berdasarkan framework Taksonomi Bloom pada kemampuan kognitif 

penelitian ini menggunakan lima dimensi kognitif meliputi: mengingat (C1), 

memahami (C2), mengaplikasikan (C3), menganalisis (C4) dan (C5) mengevaluasi. 

Berdasarkan hasil judgment dan uji coba instrumen maka diperoleh sebanyak 20 

pertanyaan dalam bentuk multiple choice untuk mengukur kemampuan kognitif siswa 

materi sistem eksresi, akan dijelaskan dibawah ini.  

 

1) Data Pretest-Posttest Kemampuan Kognitif Pada Kelas Eksperimen  

dan  Kelas Kontrol 

Penilaian dalam pembelajaran kelas eksperimen menggunakan asesmen 

portofolio sedangkan untuk kelas kontrol menggunakan penilaian dalam 

bentuk paper and pencil test. Adapun hasil rekapitulasi data kemampuan 

kognitif siswa dapat diuraikan pada Tabel 29. 
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Tabel 29          

 Rekapitulasi Perbandingan Nilai Rata-Rata Kemampuan Kognitif Siswa 

 Pada Materi Sistem Ekskresi 

 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Pretest Posttest N-

Gain 

Kriteria Pretest Posttest N-

Gain 

Kriteria 

N 

(Jumlah 

Siswa) 
31 Siswa 33 Siswa 

Nilai 

Rata-

Rata  

42,90 83,39 0,71 Sedang 43,64 78,94 0,63 

 

Sedang 

 

Tabel 29 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata pretest di kelas 

eksperimen (XI IPA 1) sebesar 42,90, sedangkan nilai posttest  sebesar 83,39 

dengan N-Gain 0,71 yang termasuk kategori sedang. Sedangkan pada kelas 

kontrol (XI IPA 3) memperoleh nilai rata-rata pretest sebesar 43,64, 

sedangkan nilai posttest sebesar 78,94 dan N-Gain 0,63 yang termasuk 

kategori sedang. Dengan demikian penggunaan asesmen portofolio dalam 

penilaian pembelajaran dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. 

Dapat di lihat pada Tabel 30.  

 

 

 

 



154 

 

Tabel 30 

Pengelompokkan N-Gain Kemampuan Kognitif Siswa  

Pada Materi Sistem Ekskresi  

 

Materi Sistem Ekskresi  

Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

N-Gain Jumlah 

Siswa 

Presentase N-Gain Jumlah 

Siswa 

Presentase  

Tinggi  16 Siswa 51,61% Tinggi  12 Siswa 36,36% 

Sedang 14 Siswa 45,16% Sedang  17 Siswa 51,52% 

Rendah  1 Siswa 3,23% Rendah 4 Siswa 12,12% 

 

Tabel 30 Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan kognitif 

siswa yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol materi sistem 

ekskresi, mulai dari kategori N-Gain rendah hingga tinggi setelah penilaian 

menggunakan asesmen portofolio. Pada kelas eksperimen untuk kategori N-

Gain rendah terdapat 1 siswa, kemudian untuk kategori N-Gain sedang 

terdapat 14 siswa, dan untuk kategori N-Gain tinggi terdapat 16 siswa. 

Sedangkan pada kelas kontrol pencapaian nilai N-Gain kategori rendah 

terdapat 4 siswa, pada kategori sedang terdapat 17 siswa dan untuk kategori 

tinggi terdapat 12 siswa. 
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2) Analisis  Setiap Indikator Kemampuan Kognitif Siswa Materi 

Sistem Ekskresi  

 Kemampuan kognitif siswa pada materi sistem ekskresi yang di ukur 

dalam penelitian ini difokuskan pada empat indikator berdasarkan  framework 

Taksonomi Bloom Revisi. Setiap indikator kemampuan kognitif materi sistem 

ekskresi dinilai oleh dua atau lebih soal berbentuk (multiple choice). 

Perolehan skor rata-rata setiap indikator kemampuan kognitif siswa pada kelas 

eksperimen (XI IPA 1) dianalisis ketercapaiannya berdasarkan presentase skor 

pretest dan postest dengan skala penilaian ideal (0-100%). Hasil rekapitulasi 

setiap indikator kemampuan kognitif materi sistem ekskresi dapat dilihat pada 

Gambar 8 di bawah ini.  

 

Keterangan Indikator Kemampuan Kognitif : (1) Mengingat, (2) Memahami, (3) 

Mengaplikasikan, (4) Menganalisis. 

Gambar 8. 
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Rerata Presentase Nilai Pretest-Posttest Per-Indikator  

Kemampuan Kognitif Kelas Eksperimen 

Berdasarkan Gambar 8 menunjukkan bahwa capaian presentase rata-rata 

posttest pada setiap tingkat indikator kemampuan kognitif materi sistem 

ekskresi di kelas eksperimen ini lebih tinggi dibanding presentase rata-rata 

pretest. Peningkatan pretest tertinggi terdapat pada indikator pertama 

mengingat sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap mengingat 

kembali merupakan tingkatan kognisi paling mudah karena siswa dituntut 

hanya untuk mengingat kembali pengetahuan yang sudah disimpan dalam 

memorinya sehingga siswa mampu mendefinisikan sistem ekskresi pada 

manusia dengan sangat baik.  

Peningkatan presentase pretets terendah terdapat pada indikator 4 

menganalisis sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap 

menganalisis merupakan tingkatan kognisi yang sulit karena siswa dituntut 

untuk memecahkan informasi yang dipelajari sehingga tidak banyak siswa 

yang mampu mendeteksi kandungan urine melalui uji urine dengan baik. 

Sedangkan peningkatan presentase posttest tertinggi terdapat pada indikator 1 

mengingat sebesar 100% dan presentase posttest terendah terdapat pada 

indikator 4 menganalisis sebesar 54%. Secara keseluruhan rata-rata presentase 

pretest kemampuan kognitif siswa materi sistem ekskresi sebesar 42%, 

kategori ini menandakan bahwa siswa telah memiliki kemampuan kognitif 

sebelum penerapan Asesmen Portofolio. Setelah penerapan asesmen 
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portofolio pada materi sistem ekskresi posttest kemampuan kemampuan 

kognitif siswa meningkat sebesar 81%.  

Berdasarkan nilai N-Gain kelas eksperimen, diketahui indikator pertama 

mengingat skor tertinggi sebesar 1,00 (100%) termasuk dalam kategori tinggi, 

dan terendah pada indikator keempat menganalisis memiliki skor terendah 

sebesar 0,48 (48%) termasuk dalam kategori sedang. Rata-rata peningkatan N-

Gain kemampuan kognitif siswa sebesar sebesar 0,77 (77%) termasuk dalam 

kategori tinggi. Selanjutnya perolehan presentase skor rata-rata pretest dan  

posttest dalam setiap indikator materi untuk siswa kelas kontrol dapat dilihat 

pada Gambar 9. 

 

Keterangan Indikator Kemampuan Kognitif : (1) Mengingat, (2) Memahami, (3) 

Mengaplikasikan, (4) Menganalisis.  

 

Gambar 9. 

Rerata Presentase Nilai Pretest-Posttest Per-Indikator  

Kemampuan Kognitif Kelas Kontrol 
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Berdasarkan Gambar 9 menunjukkan bahwa capaian presentase rata-rata 

posttest pada setiap tingkat indikator kemampuan kognitif materi sistem 

ekskresi di kelas kontrol juga lebih tinggi dibandingkan presentase rata-rata  

pretest. Peningkatan pretest tertinggi terdapat pada indikator pertama 

mengingat sebesar 82%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap mengingat 

kembali merupakan tingkatan kognisi paling mudah karena siswa dituntut 

hanya untuk mengingat kembali pengetahuan yang sudah disimpan dalam 

memorinya sehingga siswa mampu mendefinisikan sistem ekskresi pada 

manusia dengan sangat baik.     

Peningkatan presentase pretest terendah terdapat pada indikator keempat 

menganalisis sebesar 12%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap 

menganalisis merupakan tingkatan kognisi yang sulit karena siswa dituntut 

untuk memecahkan informasi yang dipelajari sehingga tidak banyak siswa 

yang mampu mendeteksi kandungan urine dengan baik. Sedangkan  

peningkatan presentase posttest tertinggi terdapat pada indikator pertama 

mengingat sebesar 99%. Peningkatan presentase posttest terendah terdapat 

pada indikator keempat menganalisis sebesar 46%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pada tahap menganalisis merupakan tingkatan kognisi yang sulit 

karena siswa dituntut untuk memecahkan informasi yang dipelajari sehingga 

tidak banyak siswa yang mampu mendeteksi kandungan urine dengan baik. 

Secara keseluruhan rata-rata presentase pretest kemampuan kognitif siswa 

materi sistem ekskresi sebesar 41%, kategori ini menandakan bahwa siswa 
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telah memiliki kemampuan kognitif sebelum penerapan paper and pencil test. 

Setelah penerapan paper and pencil test pada materi sistem ekskresi posttest 

kemampuan kemampuan kognitif siswa meningkat sebesar 77%, namun 

peningkatan kelas kontrol masih berada pada pencapaian rendah di bawah 

kelas eksperimen.  

Berdasarkan nilai N-Gain kelas kontrol, diketahui indikator pertama 

mengetahui memiliki skor tertinggi sebesar 0,94 (94%) termasuk dalam 

kategori tinggi, dan nilai N-Gain terendah pada indikator keempat 

menganalisis memiliki skor terendah sebesar 0,39 (39%) termasuk dalam 

kategori sedang. Rata-rata peningkatan N-Gain kemampuan kognitif siswa 

sebesar 0,69 (69%) termasuk dalam kategori sedang. Peningkatan setiap 

indikator kemampuan kognitif lebih baik pada kelas eksperimen dari pada 

kelas kontrol, karena pada kelas eksperimen menggunakan Asesmen 

Portofolio meliputi (task) tugas soal esai dan laporan praktikum dengan diikuti 

pemberian written feedback yang dilakukan sebanyak dua kali dan pemberian 

lembar self assessment setelah siswa selesai mengerjakan tugas yang 

diberikan sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif khususnya 

materi sistem ekskresi. 

Kemudian untuk mengetahui ke bermaknaan dari peningkatan N-Gain 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan uji statistik. Sebelum 

melakukan analisis signifikansi, data N-Gain diuji prasyarat normalitas dan 

homogenitas yang di paparkan pada Tabel 31 dan 32.    
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3) Uji Prasyarat Analisis  

Uji prasyarat analisis perlu dilakukan terlebih dahulu dengan Uji 

Normalitas dan Uji Homogenitas terhadap data tes kemampuan kognitif, 

sebelum pengujian hipotesis penelitian dengan menggunakan uji-t 

independent dan uji regresi linear sederhana. 

a)  Uji Normalitas  

Pengujian uji normalitas dilakukan terhadap dua buah data 

penelitian yaitu pretest dan posttest kemampuan kognitif pada materi 

sistem ekskresi baik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk 

menguji normalitas menggunakan Uji Kolmogrov - Smirnov. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 31 Uji Normalitas dibawah ini. 

Tabel 31. 

Hasil Uji Normalitas Data Pretest Dan Posttest  

Kemampuan Kognitif 

 

Jenis Tes Sig. Kesimpulan  

Pretest dan 

Posttest 

Eksperimen  

0.200 

Berdistribusi Normal 

Pretest dan 

Posttest Kontrol 
0.097 

 

Dari hasil uji normalitas data pretest dan posttest kemampuan 

kognitif dapat diketahui nilai sig a > (0.05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa nilai pretest dan posttest kemampuan kognitif pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berdistribusi normal 
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pada taraf signifikan 0.05, sehingga dapat dilanjutkan uji prasyarat 

selanjutnya yaitu uji homogenitas data. 

 

b)  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas juga dilakukan untuk prasyarat analisis stasistik, 

sama halnya dengan uji normalitas, pengujian homogenitas menggunakan 

program SPSS 17. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kedua sampel memiliki karakteristik sama atau tidak. Hasil tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 32.  

Tabel 32. 

Hasil Uji Homogenitas Data Pretest Dan Posttest  

Kemampuan Kognitif 

 

Jenis Tes 
Levene 

Statistic Df 1 Df 2 Sig. 

 Pretest dan Posttes 

Kelas  Eksperimen 

dan Kontrol 

Based on 

Mean 
1.124 1 62 0.293 

 

Dari hasil Test of Homogenity of Variance diketahui data pretest dan 

posttest kemampuan kognitif dikatakan signifikansi pada bagian based on 

mean, dengan nilai Sig > a (0.05) maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

pretest dan posttest kemampuan kognitif pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki karakteristik 

yang sama (homogen).  
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Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas 

terpenuhi, analisis perhitungan statistik dapat dilanjutkan dengan pengujian 

hipotesis penelitian menggunakan uji t independent. 

4) Uji Hipotesis Penelitian 

a) Uji t Independent 

Uji t independent ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi dari 

nilai N-Gain kemampuan kognitif pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Bunyi hipotesis penelitian berikut:“Terdapat pengaruh Asesmen 

Portofolio terhadap peningkatan Kemampuan Kognitif siswa kelas XI 

pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar Lampung”. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 33. 

Tabel 33. 

Hasil Uji Signifikansi N-Gain  Pretest dan Posttest Kemampuan 

Kognitif Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol  

 

 t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

N-Gain 

Eksperimen  
.018 0.09 0.04 

N-Gain  

Kontrol 
.018 0.09 0.04 

 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 33 menunjukkan bahwa data 

N-Gain kemampuan kognitif siswa memiliki nilai Sig. (2-tailed) < a 

(0.05). Maka H0 ditolak dan H1 diterima atau hipotesis diterima, artinya 

Asesmen Portofolio berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan 
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kognitif siswa kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. Informasi lebih lanjut tentang analisis uji hipotesis terdapat 

pada Lampiran 4.16.    

 

b) Uji Regresi Linear Sederhana  

Setelah dilakukan uji hipotesis, maka dilanjutkan dengan analisis 

regresi, khusus pada kelas eksperimen. Sebelum uji regresi linier 

sederhana dilakukan, terlebih dahulu data angket respon siswa di convert 

dahulu dalam bentuk decimal agar sejenis dengan data N-Gain tes 

kemampuan kognitif. Convert data tersebut menggunakan method  

successive interval (MSI) kemudian uji regresi linier sederhana baru dapat 

dilakukan.  Uji regresi linear sederhana dilakukan untuk melihat seberapa 

besar kontribusi “Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Kemampuan 

Kognitif kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung”. Kontribusi yang ingin diketahui didapat dalam bentuk 

persentase (%) menggunakan uji regresi yang terdapat pada SPSS 17. Hasil 

uji regresi  linear sederhana disajikan dalam bentuk lampiran. Perhitungan 

data dapat dilihat pada Tabel 34 dibawah ini.  
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Tabel 34. 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana Asesmen Portofolio  

Terhadap Peningkatan Kemampuan Kognitif 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .710
a
 .505 .257 .11122 1.920 

d. Predictors: (Constant), X_Angket_Respon_Siswa 

e. Dependent Variable: Y_Kemampuan_Kognitif 

 

 

Uji regresi linear sederhana bisa digunakan untuk melihat koefisien 

korelasi atau hubungan. Koefisien korelasi tersebut dapat dilihat dari proses 

output data dari SPSS 17, korelasi tersebut dilambangkan dengan R. 

Kemudian hasil koefisien R Square (R
2
) untuk melihat kontribusi secara 

keseluruhan, dan nilai Durbin Watson (DW) untuk mengetahui apakah garis 

regresi antara X dan Y membentuk garis linier atau tidak. 

Berdasarkan Tabel 34. didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 

0,710 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Asesmen Portofolio 

terhadap kemampuan Kognitif siswa dengan katagori tinggi. Dan dari data 

Tabel 34 didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 1,920 yang berada di daerah 

1,65 < DW < 2,35 yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga memenuhi 

prasyarat. Koefisien R Square yang menyatakan besarnya kontribusi Asesmen 

Portofolio terhadap kemampuan kognitif siswa sebesar 0,505 artinya 50,5% 

kemampuan kognitif dipengaruhi oleh Asesmen Portofolio sisanya sebesar 

49,5% dipengaruhi oleh faktor lain seperti: kondisi kelas, kondisi siswa, 
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alokasi waktu yang terbatas, dan model pembelajaran yang digunakan. 

Kontribusi Asesmen Portofolio terhadap kemampuan kognitif siswa dapat 

dilihat melalui diagram di bawah ini. 

 
Gambar 10. 

Diagram Kontribusi Asesmen Portofolio Terhadap  

Kemampuan Kognitif Siswa 

 

5) Hasil Rekapitulasi Task Soal Esai Dan Jawaban Siswa Yang 

Disertai Written Feedback Pada Kelas Eksperimen 

Task soal esai yang berbentuk uraian bebas diberikan sebanyak 

dua kali selama penelitian yakni pada materi sistem ekskresi. Task 

tersebut diberikan pada pertemuan pertama dan siswa mengerjakannya 

di rumah. Pada pertemuan kedua siswa mengumpulkan tugas soal esai 

dan guru memberikan written feedback pada tugas yang dikerjakan 

siswa. Pada materi sistem ekskresi siswa diberikan task soal esai yang 

dilakukan melalui dua tipe yaitu task soal esai I dan task soal esai II 

yang masing-masing berjumlah 5 soal yang disertai dua kali balikan 
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(written feedback) untuk mengetahui ada tidaknya perubahan 

pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofolio.  

Pengembalian hasil jawaban siswa beserta written feedback 

diberikan pada pertemua selanjutnya. Written feedback diberikan agar 

siswa mengetahui bagian mana dari butir soal yang salah dan harus 

direvisi yang disertai dengan pengambilan skor penilaian yang diperoleh 

siswa. Selain written feedback siswa juga diberikan lembar self 

assessment untuk diisi dan dikumpulkan bersamaan perbaikan tugasnya. 

Untuk memudahkan pemberian feedback, guru membuat rubric 

penilaian soal esai dalam bentuk bentuk rating-scale 1, 2, 3, dan 4 untuk 

setiap indikator tugas portofolio, sehingga objektifitas dan standar 

minimal jawaban dapat diperhatikan. Adapun hasil rekapitulasi data 

presentase rata-rata jawaban siswa setelah pemberian written feedback 

dapat dilihat pada Gambar 11. 
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Gambar 11  

Rekapitulasi Presentase Jawaban Task Soal Esai Siswa Setelah 

Pemberian Written Feddback 

 

Berdasarkan Gambar 11 diketahui bahwa pada task (tugas) soal 

esai I rata-rata jawaban siswa setelah written feedback I dan jawaban 

direvisi memperoleh presentase 72% siswa mampu menjawab dengan 

benar, sedangkan setelah written feedback II dan jawaban direvisi 

meningkat menjadi 89%. Pada task (tugas) soal esai II rata-rata jawaban 

siswa setelah written feedback I memperoleh presentase 74% sedangkan 

setelah written feedback II dan jawaban direvisi meningkat menjadi 

90%, yang dirata-ratakan untuk task (tugas) soal esai I setelah 

pemberian written feedback I dan written feedback II sebesar 80% dan 
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untuk task (tugas)  soal esai II sebesar 82% siswa mampu menjawab 

dengan benar. Dengan demikian dapat disimpulkan presentase rata-rata 

task soal esai I dan task soal esai II mencapai peningkatan lebih baik 

setelah diberikan written feedback sebanyak dua kali.  

6) Hasil Rekapitulasi Task Laporan Praktikum Dan Jawaban Siswa 

Yang Disertai Written Feedback Pada Kelas Eksperimen 

Task laporan praktikum diberikan setelah kegiatan praktikum 

berakhir. Selama penelitian, task laporan praktikum yang diberikan 

yaitu laporan praktikum uji urine pada materi sistem ekskresi. Laporan 

yang dikumpulkan siswa akan mendapatkan feedback dan akan 

dikembalikan kepada siswa untuk dilakukan perbaikan. Untuk menilai 

tugas laporan praktikum yang telah dikerjakan siswa guru membuat 

rubric penilaian laporan praktikum dalam bentuk rating-scale 1, 2, 3, 

dan 4 untuk setiap tugas laporan praktikum, yang dilihat dari aspek 

sistematika makalah, penulisan, dan tata bahasa, bobot makalah 

(pendahuluan, isi, dan kesimpulan). Adapun hasil rekapitulasi data 

presentase rata-rata laporan praktikum siswa setelah pemberian written 

feedback dapat dilihat pada Gambar 12. 
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         Gambar 12  

Rekapitulasi Presentase Laporan Praktikum Siswa Setelah 

Pemberian Written Feddback 

 

Berdasarkan Gambar 12 diketahui bahwa pada task laporan 

praktikum sebanyak 73% rata-rata siswa sudah membuat laporan 

praktikum dengan benar setelah mendapatkan written feedback pertama, 

dan setelah written feedback kedua siswa semakin memahami 

bagaimana membuat laporan praktikum dengan benar, ini terbukti 

sebanyak 88% rata-rata siswa benar dalam membuat laporan praktikum. 

Setelah dirata-ratakan untuk task (tugas) laporan praktikum setelah 

diberikan written feedback pertama dan written feedback kedua sebesar 

81%. Dengan demikian dapat disimpulkan rata-rata presentase siswa 

dalam membuat laporan praktikum dapat meningkat secara maksimal 

setelah diberikan written feedback sebanyak dua kali.  
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7) Hasil Rekapitulasi Self Assessment Task Soal Esai I dan Self 

Assessment Task Soal Esai II 

Self assessment  merupakan komponen asesmen portofolio. Asep Jihad 

dan Abdul Haris menyatakan bahwa, self assessment adalah suatu teknik 

penilaian dimana siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan 

dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya 

dalam mata pelajaran tertentu.
3
 Teknik self assessment dapat mengukur 

pencapaian kompetensi yang dipelajari siswa seperti ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor.  

Lembar self assessment pada tugas (task) soal esai yang diberikan 

kepada siswa berisi empat pertanyaan. Self assessment diberikan sebagai data 

penunjang untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tugas portofolio 

berupa soal esai berdasarkan penilaian yang mereka lakukan sendiri. Self 

assessment dilakukan siswa setiap kali pengumpulan tugas yang berupa soal 

esai. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembar self assessment soal esai I 

yang diberikan kepada siswa, pada pertanyaan pertama sebanyak 71% siswa 

memilih menjawab soal esai sesuai pertanyaan. Sebanyak 6% siswa memilih 

menjawab soal esai sesuai tata bahasa dan penulisan, dan 23% siswa memilih 

kedalaman jawaban.  

                                                           
3
Asep Jihad, dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta : Multi Persindo, 2013), h. 

116.    
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Pertanyaan kedua siswa memilih 26% perolehan sumber informasi 

dalam menjawab soal esai dari telaah buku, 23% bertanya (guru/orang tua/ 

bidang ahli), kemudian 42% dari sumber internet dan 10% lain-lain (bertanya 

guru dan internet). Pada pertanyan ketiga dalam mengumpulkan tugas soal 

esai sebanyak 6% siswa memilih mengumpulkan lebih awal, 45% 

mengumpulkan tepat waktu, dan 48% siswa mengumpulkan terlambat. 

Pertanyaan keempat dalam mengerjakan tugas soal esai, siswa memilih 29% 

berkerja sama dengan teman,  dan 71% siswa memilih bekerja sendiri.  

Lembar self assessment soal esai II yang diberikan kepada siswa, pada 

pertanyaan pertama sebanyak 35% siswa memilih menjawab soal esai sesuai 

pertanyaan. Sebanyak 3% siswa memilih menjawab soal esai sesuai tata 

bahasa dan penulisan, dan 61% siswa memilih kedalaman jawaban. 

Pertanyaan kedua siswa memilih 35% perolehan sumber informasi dalam 

menjawab soal esai dari telaah buku, 19% bertanya (guru/orang tua/ bidang 

ahli), kemudian 42% dari sumber internet dan 3% lain-lain (bertanya bidang 

ahli dan internet). Pada pertanyan ketiga dalam mengumpulkan tugas soal esai 

sebanyak 13% siswa memilih mengumpulkan lebih awal, 58% 

mengumpulkan tepat waktu, selanjutnya 29% mengumpulkan terlambat. 

Pertanyaan keempat dalam mengerjakan tugas soal esai, siswa memilih 29% 

berkerja sama dengan teman,  dan 71% siswa memilih bekerja sendiri.  

Dengan memberikan self assessment kepada siswa dapat meningkatkan 

self regulation siswa karena siswa dapat membentuk kedisiplinannya melalui 
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pengumpulan tugas yang tepat pada waktunya. Dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa, karena memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperbaiki jawaban yang kurang sempurna melalui pemberian feedback 

terhadap tugas soal esai yang dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk 

menilai kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri.  

 

8) Hasil Rekapitulasi Self Assessment Task Laporan Praktikum 

Lembar self assessment pada tugas (task) laporan praktikum yang 

diberikan kepada siswa berisi empat pertanyaan. Self assessment dilakukan 

siswa pada saat pengumpulan tugas yang berupa laporan praktikum. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lembar self assessment laporan 

praktikum yang diberikan kepada siswa, pada pertanyaan pertama sebanyak 

29% siswa memilih penulisan dan tata bahasa yang diperhatikan dalam 

pembuatan laporan praktikum. Sebanyak 39% siswa memilih susunan 

makalah, dan 32% siswa memilih isi yang diperhatikan dalam pembutan 

laporan praktikum. 

Pertanyaan kedua siswa memilih 35% perolehan sumber informasi 

dalam pembuatan laporan praktikum dari telaah buku, 10% wawancara 

(guru/orang tua/bidang ahli), kemudian 52% dari sumber internet dan 3%  

lain-lain (buku dan guru bidang study). Pada pertanyaan ketiga dalam 

mengumpulkan tugas laporan praktikum sebanyak 13% siswa memilih 
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mengumpulkan lebih awal, 71% mengumpulkan tepat waktu, dan 16% 

mengumpulkan terlambat. Pertanyaan keempat dalam mengerjakan tugas 

laporan praktikum, siswa memilih 23% berkerja sama dengan teman 

sekelompok,  dan 77% siswa memilih bekerja sendiri.  

 Dengan memberikan self assessment kepada siswa baik pada Task 

(tugas) soal esai maupun laporan praktikum dapat meningkatkan self 

regulation siswa karena siswa dapat membentuk kedisiplinannya melalui 

pengumpulan tugas yang tepat pada waktunya. Dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa, karena memberi kesempatan kepada siswa untuk 

memperbaiki jawaban yang kurang sempurna melalui pemberian feedback 

terhadap tugas laporan praktikum yang dapat memberi kesempatan bagi siswa 

untuk menilai kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. 

 

d. Respon Siswa Terhadap Penggunaan Asesmen Portofolio 

Pada akhir pembelajaran siswa kelas XI IPA I sebagai kelas eksperimen 

diminta untuk mengisi angket respon siswa terhadap penggunaan Asesmen 

Portofolio. Angket ini merupakan angket tertutup berjumlah 40  pertanyaan dengan 

dua pilihan jawaban “Ya atau Tidak” yang dirancang dalam tiga puluh indikator atau  

5 aspek yang meliputi: pelaksanaan pembelajaran biologi, penggunaan asesmen 

portofolio, pemberian written feedback pada soal esai, pemberian written feedback 

pada laporan praktikum, penerapan self assessment soal esai dan laporan praktikum. 
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Rekapitulasi tanggapan siswa terhadap penggunaan asesmen portofolio dapat dilihat 

pada Gambar 13 di bawah ini: 

 

Gambar 13. 

Rekapitulasi Hasil Angket Respon Siswa 

 

 

Berdasarkan Gambar 13 dapat dilihat bahwa siswa merespon positif terhadap 

pelaksanaan pembelajaran biologi 88%, pemberian written feedback pada soal esai 

sebesar 82%, pemberian written feedback pada laporan praktikum 86%, pemberian 

self assessment soal esai dan laporan praktikum mendapatkan tanggapan positif 86%.  

Selama proses pembelajaran menggunakan asesmen portofolio hanya 84% siswa 

menanggapi positif sisanya menyatakan memberatkan, membosankan dan lain-lain. 

Berdasarkan data angket respon siswa pada Lampiran, tentang peran written 

feedback terhadap tugas-tugas portofolio sebanyak 84% siswa menanggapi positif 

terhadap umpan balik yang diberikan terhadap tugas-tugas. Tanggapan positif 
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tersebut bervariasi tergantung tugasnya. Pada tugas laporan praktikum sebesar 84% 

sedangkan pada  tugas soal esai sebanyak 90% siswa menanggapi positif umpan balik 

terhadap kemajuan belajar mereka. 

Berdasarkan item angket tentang pengaruh umpan balik terhadap task yang 

diberikan, mayoritas item angket mendapatkan kategori baik seperti: Apakah written 

feedback  (komentar) yang diberikan guru pada laporan praktikum membantu kamu 

menyadari adanya kesalahan pada laporan yang kamu buat (84%), Apakah written 

feedback yang diberikan memotivasi kamu untuk melakukan perencanaan lebih baik 

dalam membuat laporan praktikum pada materi berikutnya (misalnya: mengecek lagi 

format laporan praktikum yang diminta, mencari sumber yang akurat) (90%), 

Apakah written feedback yang diberikan pada laporan praktikum, menjadikan kamu 

terbiasa untuk menghindari kesalahan pada laporan berikutnya (90%), Apakah 

written feedback yang diberikan pada laporan praktikum menjadikan kamu lebih 

teliti mengerjakan laporan berikutnya (misalnya: format laporan praktikum, 

pembahasan dan landasan teoritis) (94%), Apakah kamu menerima dengan terbuka 

written feedback yang diberikan guru pada laporan praktikum yang kamu buat 

(81%), Apakah written feedback pada laporan praktikum yang mangharuskan kamu 

memperbaiki kembali laporan kamu, membuat kamu menyerah memperbaikinya 

(84%) dan pertanyaan item angket lainnya. Item soal angket yang mendapatkan 

kategori baik adalah tentang kebosanan siswa dalam memperbaiki jawaban soal esai 

berdasarkan umpan balik dengan persentase sebesar 81%. Ini berarti sebanyak 25 

siswa dari 31 siswa bosan memperbaikinya sedangkan 6 siswa lagi tidak bosan.  
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Selain angket tentang umpan balik, siswa juga ditanyai tentang pendapat 

mereka tentang pengaruh self assessment terhadap kemajuan belajar mereka. Secara 

keselurahan siswa menanggapi sangat baik adanya self assessment dalam membantu 

mereka dalam meningkatkan kemajuan belajar mereka dengan persentase sebesar 

86%. 

Beberapa item soal yang mendapatkan kategori sangat baik untuk self 

assessment adalah Apakah melakukan self assessment pada tugas portofolio tersebut 

memotivasi kamu untuk lebih baik merencanakan dalam mengerjakan tugas 

portofolio selanjutnya (87%), Apakah melakukan self assessment pada tugas-tugas 

portofolio menjadikan kamu mengecek kembali sumber-sumber informasi dalam 

menyelesaikan tugas-tugas tersebut (90%), Apakah melakukan self assessment 

menjadikan kamu sensitif (memperhatikan perbaikan) terhadap written feedback 

yang diberikan oleh guru (87%) dan Apakah kamu banyak mendapatkan manfaat 

setelah melakukan self assessment usai mempelajari materi sistem ekskresi (87%) 

dan beberapa pernyataan lain yang dapat dilihat pada Lampiran. Artinya berdasarkan 

penggunaan asesmen portofolio mendapatkan respon yang positif dari siswa. 

Selama pembelajaran biologi menggunakan Asesmen Portofolio yang 

dipadukan dengan model Contextual Teaching and Learning pada materi sistem 

ekskresi. Secara keseluruhan jalannya pembelajaran yang menggunakan Asesmen 

Portofolio yang disertai komponen asesmen formatif yang meliputi: written feedback 

dan self assessment, written feedback diberikan sebanyak 2 kali dan pemberian task 

(tugas) berupa soal esai dan laporan praktikum berjalan dengan baik dan lancar. 
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 Namun dibalik setiap kelancaran tentu ada beberapa hal yang menjadi 

kendala antara lain: siswa masih ada yang bermain-main, mengobrol dengan teman 

sekelompoknya, siswa susah untuk dikondisikan karena siswa menganggap bukan 

guru yang sebenarnya yang biasa mengajar dan ada beberapa siswa yang 

mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru untuk 

mengatasi kendala tersebut adalah guru bidang studi biologi mendampingi 

berlangsungnya proses pembelajaran dan membuat kesepakatan bersama kepada 

siswa bagi siswa yang mengumpulkan tugas tidak tepat waktu mendapat konsekuensi 

yang sudah disepakati bersama. 

 

C.  Pembahasan  

Pada bagian ini akan dibahas tentang penggunaan asesmen portofolio pada 

materi sistem ekskresi terhadap peningkatan self regulation  dan kemampuan kognitif 

siswa secara komprehensif di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pembahasan hasil 

penelitian ini juga dilengkapi dengan komponenen asesmen formatif pemberian 

written feedback dan lembar self assessment soal esai dan laporan praktikum dan 

pembahasan angket respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan 

asesmen portofolio. Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan berdasarkan 

analisis data dan temuan di lapangan. 

1. Penilaian Menggunakan Asesmen Portofolio   

Pembelajaran Biologi di SMA Negeri 12 Bandar Lampung setiap minggunya 

dilaksanakan tiga kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan memiliki alokasi 
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waktu 2x45 menit. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali pertemuan yang di 

mulai dari tanggal 13 - 25 Mei 2016. Dalam penelitian  menggunakan dua kelas, yaitu 

XI IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang proses penilaiannya menggunakan Asesmen 

Portofolio yang disertai asesmen formatif dengan pemberian written feedback dan 

lembar self assessment. Sedangkan kelas XI IPA 3 sebagai kelas kontrol penilaian 

hanya dengan menggunakan Paper and pencil test.  

Materi ajar pada proses penelitian  ini adalah sistem ekskresi dengan indikator 

pembelajaran yaitu : 1) Mendefinisikan sistem ekskresi pada manusia, 2) 

Menguraikan proses filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi pada ginjal, 3) Mengaitkan 

struktur dan fungsi organ ekskresi pada manusia, 4) Mendeteksi kandungan urine 

melalui uji urine, dan 5) Membandingkan sistem ekskresi pada manusia dan sistem 

ekskresi pada hewan (ikan dan belalang).  

Asesmen portofolio yang diterapkan dalam pembelajaran dikelas meliputi (task) 

tugas soal esai dan laporan praktikum. Jawaban soal esai yang dikumpulkan siswa 

akan diberikan written feedback sebanyak dua kali dan dikembalikan kepada siswa 

untuk diperbaiki kembali sebelum dilakukan penilaian. Umpan balik yang diberikan 

pada task soal esai membantu siswa memahami mana jawaban yang kurang tepat dan 

benar sehingga siswa bisa memperbaikinya.  

Asesmen portofolio pada kegiatan praktikum diterapkan melalui task laporan 

praktikum. Tugas laporan praktikum dikumpulkan dan berikan written feedback oleh 

guru dengan memperhatikan rubric yang telah disiapkan. Selama penelitian laporan 

yang dikumpulkan siswa yakni laporan praktikum uji urine. Laporan praktikum yang 
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dikumpulkan siswa akan diperiksa dan diberikan written feedback kemudian siswa 

akan melakukan self assessment berdasarkan written feedback yang diberikan. Setiap 

siswa akan mendapat umpan balik berdasarkan hasil laporannya. Lembar self 

assessment yang diberikan kepada siswa membantu siswa menyadari kesalahan 

konsep atau menjawab ketidak sesuai pertanyaan, dan menilai kelebihan dan 

kekurangan mereka selama pembelajaran. 

 

2. Peningkatan Self Regulation Melalui  Penggunaan Asesmen Portofolio Pada 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Penelitian ini dilakukan selama tiga kali pertemuan pada materi sistem 

ekskresi yang dilaksanakan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen (XI IPA 1) 

berjumlah 31 siswa yang menggunakan asesmen portofolio, dan kelas kontrol ( XI 

IPA 3) berjumlah 33 siswa yang menggunakan  paper and pencil test.  

Self regulation yang diukur dalam penelitian ini merupakan kemampuan 

mengatur diri sendiri, baik terhadap tugas-tugas maupun perilaku sehari-hari yang 

harapannya perilaku positif tersebut menjadi kebiasaan siswa. Dalam membentuk 

sebuah kebiasaan diperlukan waktu dan usaha. Dalam penelitian ini yang menjadi 

targetnya adalah siswa maka usaha dan waktu yang paling tepat adalah selama proses 

pembelajaran (tidak hanya di kelas saja tetapi pada setiap waktu). Salah satu usaha 

yang dapat meningkatkan self regulation adalah membentuk kedisiplinan siswa 

misalnya dengan pengumpulan tugas tepat pada waktunya, memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dengan 
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memberikan  feedback terhadap tugas-tugasnya dan dengan feedback yang diberikan 

memberikan kesempatan siswa menilai kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri 

misalnya dengan self assessment. 

Peneliti ini hanya menggunakan 4 indikator self regulation yang meliputi: a) 

menyadari pemikiran sendiri, b) membuat rencana secara efektif, c) menyadari dan 

menggunakan sumber informasi yang diperlukan dan, d) sensitif terhadap umpan 

balik. Berdasarkan pengukuran dan analisis data yang telah dilakukan menunjukkan 

bahwa data angket self regulation awal kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak 

terlalu berbeda jauh, artinya pada kedua kelas tersebut belum mempunyai self 

regulation yang bagus. Selanjutnya pada angket self regulation akhir setelah 

menggunakan asesmen portofolio terlihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata angket 

self regulation akhir antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket awal self regulation sebelum 

diberi perlakuan kelas eksperimen dengan rata-rata nilai 70,89 atau 71% dengan 

kategori cukup sedangkan kelas kontrol dengan rata-rata nilai 75,61 atau 76% 

kategori cukup. Dari data ini terlihat bahwa angket self regulation awal pada kelas 

eksperimen perlu ditingkatkan lagi karena rata-rata angket self regulation belum 

mencapai nilai 76 atau 76% dengan kategori baik. Setelah diberikan perlakuan yaitu 

dengan menggunakan asesmen portofolio pada kelas eksperimen, terdapat 

peningkatan nilai rata-rata angket self regulation yang lebih baik dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Berdasarkan data yang diperoleh melalui angket self regulation 
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akhir, kelas eksperimen dengan rata-rata nilai 85,08 atau 85% dengan kategori baik, 

sedangkan kelas kontrol dengan rata-rata nilai 83,60 atau 84% kategori baik. 

Dari hasil angket self regulation akhir ini dapat terlihat kelas eksperimen 

mengalami peningkatan yang signifikan dengan peningkatan rata-rata sebesar 14,19 

atau 14% sedangkan pada kelas kontrol terdapat peningkatan rata-rata sebesar 7,99 

atau 8% yang hanya menggunakan paper and pencil test tanpa pemberian written 

feedback dan self assessment. Selain itu berdasarkan perolehan nilai N-Gain diketahui 

bahwa kelas eksperimen memiliki rata-rata sebesar 0,48, dengan kategori sedang 

berjumlah 20 siswa, tinggi berjumlah 4 siswa, dan kategori rendah berjumlah 7 siswa. 

Sedangkan pada kelas kontrol didapat rata-rata sebesar 0,32, dengan kategori sedang 

berjumlah 20 siswa, tinggi berjumlah 1 siswa, dan kategori rendah berjumlah 12 

siswa.  

Berdasarkan rata-rata dan katagori N-Gain tersebut dapat disimpulkan bahwa 

self regulation siswa konsep sistem ekskresi pada kelas eksperimen jauh lebih baik 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Artinya penggunan Asesmen Portofolio memiliki 

pengaruh terhadap peningkatan self regulation siswa. Peningkatan ini terjadi setelah 

pembelajaran dengan menerapkan asesmen portofolio  yang disertai asesmen formatif 

dengan pemberian written feedback dan lembar self assessment pada konsep sistem 

ekskresi. Komponen asesmen portofolio berupa self assessment dan written feedback 

yang diterapkan selama pembelajaran memberikan dampak positif terhadap self 

regulation siswa. 
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Untuk mengetahui indikator Self Regulation yang paling banyak dimiliki oleh 

siswa atau yang sering muncul, peneliti menggunakan angket tertutup. Berdasarkan 

Gambar 5 diperoleh presentase rata-rata angket Self Regulation awal pada kelas 

eksperimen, dengan indikator menyadari pemikirannya sendiri sebesar 73%, indikator 

membuat rencana secara efektif sebesar 71%, indikator menyadari dan menggunakan 

sumber-sumber informasi yang diperlukan sebesar 70%, indikator sensitif terhadap 

umpan balik sebesar 71%. Dari data tersebut dapat diketahui indikator menyadari 

pemikiran sendiri yang paling banyak dimiliki siswa atau yang sering muncul dan 

indikator menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan yang paling 

sedikit dimiliki siswa atau yang sedikit muncul diantara indikator lainnya.  

Berdasarkan gambar 6 presentase rata-rata kemunculan Self Regulation awal 

pada kelas kontrol dengan indikator menyadari pemikirannya sendiri sebesar 75%, 

indikator membuat rencana secara efektif sebesar 75%, indikator menyadari dan 

menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan sebesar 76%,  dan indikator 

sensitif terhadap umpan balik sebesar 77%. Dari data ini diketahui bahwa indikator 

sensitif terhadap umpan balik yang paling banyak dimiliki oleh siswa atau yang 

sering muncul dan indikator menyadari pemikirannya sendiri dan membuat rencana 

secara efektif yang paling jarang muncul atau yang paling sedikit dimiliki siswa.  

Setelah diberi perlakuan dengan menggunakan asesmen portofolio angket Self 

Regulation akhir siswa menunjukkan peningkatan pada kelas eksperimen, dengan 

rata-rata kemunculan pada indikator menyadari pemikirannya sendiri sebesar 84%, 

indikator membuat rencana secara efektif sebesar 85%, indikator menyadari dan 
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menggunakan sumber-sumber yang diperlukan sebesar 87%, dan indikator sensitif 

terhadap umpan balik sebesar 83%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa setiap Self 

Regulation mengalami peningkatan yang signifikan dan indikator yang sering muncul 

yaitu menyadari dan menggunakan sumber-sumber  informasi yang diperlukan.  

Berdasarkan Gambar 6 angket self regulation akhir siswa menunjukkan 

bahwa pada kelas kontrol memiliki nilai rata-rata indikator menyadari pemikiran 

sendiri sebesar 83%, indikator membuat rencana secara efektif sebesar 82%, indikator 

menyadari dan menggunakan sumber-sumber informasi yang diperlukan sebesar 

84%, indikator sensitif terhadap umpan balik sebesar 85%. Dari data Self Regulation 

akhir pada kelas kontrol yang paling banyak muncul adalah sensitif terhadap umpan 

balik.  

Berdasarkan analisis angket self regulation peningkatan setiap indikator self 

regulation lebih baik pada kelas eksperimen dari pada kelas kontrol, karena pada 

kelas eksperimen menggunakan Asesmen Portofolio meliputi (task) tugas soal esai 

dan laporan praktikum dengan diikuti pemberian written feedback yang dilakukan 

sebanyak dua kali dan pemberian lembar self assessment setelah siswa selesai 

mengerjakan tugas yang diberikan sehingga dapat meningkatkan self regulation 

khususnya materi sistem ekskresi. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 25 menunjukkan bahwa angket 

awal dan angket akhir self regulation dapat diketahui nilai sig a > (0.05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai angket awal dan angket akhir self regulation pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berdistribusi normal pada taraf 
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signifikan 0.05, sehingga dapat dilanjutkan uji prasyarat selanjutnya yaitu uji 

homogenitas data. Berdasarkan uji homogenitas pada Tabel 26 dari hasil Test of 

Homogenity of Variance diketahui data angket awal dan angket akhir self regulation 

dikatakan signifikansi pada bagian based on mean, dengan nilai Sig > a (0.05) maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai angket awal dan angket akhir self regulation pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang 

memiliki karakteristik yang sama (homogen).  

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t independet.  

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 27 menunjukkan bahwa data N-Gain 

kemampuan self regulation siswa memiliki nilai Sig. (2-tailed) < a (0.05). Maka H0 

ditolak dan H1 diterima, yang artinya Asesmen Portofolio berpengaruh terhadap 

peningkatan Self Regulation siswa kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung. 

Guna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi “Asesmen Portofolio 

terhadap peningkatan self regulation siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampung”, maka dilakukan uji regresi linier sederhana. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 28. didapatkan hasil koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,890 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Asesmen Portofolio 

terhadap kemampuan self regulation siswa dengan kategori tinggi. Dan dari data 

Tabel 28 didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 2,050 yang berada di daerah 1,65 < 

DW < 2,35 yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga memenuhi prasyarat. 

Koefisien R Square yang menyatakan besarnya kontribusi Asesmen Portofolio 
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terhadap kemampuan self regulation siswa sebesar 0,792 artinya 79,2% kemampuan 

self regulation dipengaruhi oleh Asesmen Portofolio pada kelas eksperimen (XI IPA 

1). 

Tingginya kontribusi yang diperoleh karena faktor siswa yang memiliki self 

regulation yang bagus yaitu siswa yang memiliki menejemen waktu yang baik, 

keinginan untuk mencapai tujuan, kesadaran akan penghargaan diri sendiri, keinginan 

untuk mencoba, dan motivasi yang besar dalam belajar. Tingginya pengaruh self 

regulation yang dimiliki siswa dapat dilihat karena siswa selama belajar : tidak 

mudah putus asa, rajin membaca buku atau referensi-referensi yang ada, rajin 

bertanya, ulet, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan tekun dalam belajar. Sisanya 

sebesar 20,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti: kondisi siswa dan lingkunganya.   

Penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan self 

regulation dapat ditingkatkan melalui asesmen portofolio ditemukan oleh 

Hadiyaturrido, I. W. Lasmawan, A. A. I. N. Marhaeni yang menghasilkan, 1) terdapat 

perbedaan motivasi belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan 

metode penilaian portofolio dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

menggunakan metode penilaian konvensional, 2) terdapat pebedaan prestasi belajar 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian portofolio 

dengan siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode konvensional, 3) 

terdapat perbedaan motivasi belajar dan prestasi belajar secara simultan antara siswa 
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yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian portofolio dengan 

siswa yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode penilaian konvensional.
4
 

Lestari Budi Utami, I Made Yudana, A. A. I. N. Marhaeni dari hasil penelitian 

yang menunjukan: 1) terdapat perbedaan kemampuan menulis dalam Bahasa Inggris 

antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan asesmen portofolio dan siswa yang 

mengikuti pembelajaran dengan asesmen konvensional, 2) terdapat pengaruh 

interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap 

kemampuan menulis dalam Bahasa Inggris siswa kelas XI MAN Amlapura, 3) untuk 

siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, siswa yang mengikuti pembelajaran 

dengan implementasi asesmen portofolio memiliki kemampuan menulis Bahasa 

Inggris lebih tinggi dari pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan 

implementasi asesmen konvensional, 4) untuk siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah, siswa yang mengikuti pembelajaran dengan implementasi 

asesmen portofolio memiliki kemampuan menulis Bahasa Ingris yang lebih rendah 

dari pada siswa yang mengikuti pembelajaran dengan implementasi asesmen 

konvensional.
5
 Motivasi merupakan salah satu komponen yang terdapat di dalam self 

regulation yang dapat ditingkatkan melalui penggunaan asesmen portofolio. 

                                                           
4
Hadiyaturrido, I. W. Lasmawan, A. A. I. N. Marhaeni, Pengaruh Metode Penilaian Portofolio 

Dalam Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi IPS siswa kelas VI SDN 4 Masbagik 

Selatan Tahun Pembelajaran 2012/2013, e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha, Program Studi Pendidikan Dasar, Volume. 3 ( 2013).    
5
Lestari Budi Utami, I Made Yudana, A. A. I. N. Marhaeni,  “Pengaruh Implementasi Asesmen 

Portofolio Terhadap Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Ditinjau Dari Motivasi Berprestasi Siswa 

Kelas XI MAN Amlapura”, e-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha, 

Program Studi Administrasion Pendidikan Volume 4. ( 2013).     
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  Secara umum di dalam self regulation meliputi pengontrolan waktu yang 

baik. Pengontrolan waktu sangat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan siswa 

dalam belajar. Siswa yang mampu mengontrol waktu dengan baik, maka dapat 

mengatur dan merencanakan waktu untuk aktivitas sehari-hari secara efektif dan 

efisien, antara lain dengan menentukan tujuan, menyusun prioritas dalam belajar, 

membuat jadwal belajar, dan meminimalisisasi gangguan yang dapat mempengaruhi 

keberhasilannya dalam belajar. Apabila siswa yang tidak dapat mengatur waktunya 

dengan baik, ada kecendrungan bahwa siswa tersebut tidak mampu mengarahkan dan 

mengatur dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya. Siswa yang memiliki self 

regulation yang buruk pada umumnya memiliki pengontrolan waktu yang buruk.  

 

3. Peningkatan Kemampuan Kognitif Melalui Penggunaan Asesmen Portofolio 

Pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Pada penelitian ini kemampuan kognitif yang diuji adalah kemampuan 

kognitif pada materi sistem ekskresi. Pengujian dilakukan dengan memberikan soal 

multiple choice yang menggunakan Taksonomi Bloom pada pembelajaran dengan 

menggunakan asesmen formatif berupa portofolio. Berdasarkan pengukuran dan 

analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa data kemampuan kognitif 

siswa awal (pretest) kelas eksperimen dan  kelas kontrol tidak terlalu berbeda jauh, 

artinya pada kedua kelas tersebut belum menguasai materisistem ekskresi. 

Selanjutnya pada tes akhir (posttets) setelah pembelajaran menggunakan asesmen 
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portofolio terlihat bahwa terdapat perbedaan rata-rata posttest antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui pretest sebelum diberi perlakuan 

kelas eksperimen dengan rata-rata 42,90 nilai tertinggi 60 dan terendah 30. 

Sedangkan kelas kontrol dengan rata-rata 43,64 nilai tertinggi 65 dan terendah 30. 

Dari data ini terlihat bahwa kemampuan kognitif pada kelas eksperimen perlu 

ditingkatkan lagi karena rata-rata kemampuan kognitif siswa belum mencapai nilai 70 

dengan kategori baik. Setelah diberikan perlakuan yaitu dengan menggunakan 

asesmen portofolio pada kelas eksperimen, terdapat peningkatan nilai rata-rata 

kemampuan kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui posttest, kelas eksperimen dengan rata-rata 

83,39 nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 70, sedangkan kelas kontrol dengan rata-

rata 78,94 nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60. 

Dari hasil posttest ini dapat terlihat kelas eksperimen mengalami peningkatan 

yang signifikan dengan peningkatan rata-rata sebesar 40,49 sedangkan pada kelas 

kontrol terdapat peningkatan rata-rata sebesar 35,30 yang hanya menggunakan paper 

and pencil test tanpa pemberian written feedback dan self assessment. Selain itu 

berdasarkan perolehan nilai N-Gain diketahui bahwa kelas eksperimen memiliki rata-

rata sebesar 0,71, dengan kategori sedang berjumlah 14 siswa, tinggi berjumlah 16 

siswa, dan kategori rendah berjumlah 1 siswa. Sedangkan pada kelas kontrol didapat 

rata-rata sebesar 0,63, dengan kategori sedang berjumlah 17 siswa, tinggi berjumlah 

12 siswa, dan kategori rendah berjumlah 4 siswa. Dengan demikian, siswa kelas 
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eksperimen mempunyai rata-rata dan katagori N-Gain lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelas kontrol. 

 Hasil analisis setiap jenjang indikator kemampuan kognitif siswa kelas XI 

IPA 1 dan kelas XI IPA 3 menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest setiap indikator 

kemampuan kognitif di kelas eksperimen dan kelas kontrol selalu lebih tinggi 

dibandingkan rata-rata nilai pretestnya, yang artinya terjadi peningkatan nilai 

kemampuan kognitif siswa disetiap indikator pencapaian kompetensinya. Pada 

pembelajaran yang menggunakan asesmen portofolio nilai pencapaian indikator 

kemampuan kognitif yang meningkat paling tinggi pada kelas eksperimen terdapat 

pada indikator 1 yaitu: mengingat, indikator tersebut meningkat karena pada tahap 

mengingat kembali merupakan tingkatan kognisi paling mudah karena siswa dituntut 

hanya untuk mengingat kembali pengetahuan yang sudah disimpan dalam memorinya 

sehingga siswa mampu mendefinisikan sistem ekskresi pada manusia. Ini berarti 

hampir semua siswa menguasai indikator ini dengan sangat baik. 

Sedangkan pencapaian nilai indikator kemampuan kognitif terendah terdapat 

pada indikator 4 yaitu: menganalisis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap 

menganalisis merupakan tingkatan kognisi yang sulit karena siswa dituntut untuk 

memecahkan informasi yang dipelajari sehingga tidak banyak siswa yang mampu 

mendeteksi kandungan urine melalui uji urine dengan baik.  

Rendahnya peningkatan kemampuan kognitif pada indikator 4 ini disebabkan 

indikator tersebut sulit untuk dipecahkan siswa karena tidak banyak siswa yang  

mampu mendeteksi kandungan urine dan materinya sangat padat. Selama 
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pembelajaraan siswa telah diberikan wadah/sarana untuk menguasai tiap-tiap 

indikator dengan tugas-tugas portofolio yang sejalan dengan indikator pembelajaran. 

Tetapi karena memang materinya yang sulit menyebabkan siswa kesulitan 

menguasainya dan memahami materi tersebut secara mandiri. Tetapi dengan bantuan 

feedback yang diberikan selama pembelajaran dan pengerjaan tugas maka pencapaian 

nilai rata-rata per-indikator posttest kemampuan kognitif mencapai 81%.  

Pada kelas kontrol peningkatan indikator kemampuan kognitif materi sistem 

ekskresi mengalami peningkatan nilai tertinggi terdapat pada indikator 1. yaitu: 

mengingat, hal ini menunjukkan bahwa pada tahap mengingat kembali merupakan 

tingkatan kognisi paling mudah karena siswa dituntut hanya untuk mengingat 

kembali pengetahuan yang sudah disimpan dalam memorinya sehingga siswa mampu 

mendefinisikan sistem ekskresi pada manusia. Ini berarti hampir semua siswa 

menguasai indikator ini dengan sangat baik. Sedangkan nilai kemampuan kognitif 

materi sistem ekskresi yang paling rendah  pada kelas kontrol terdapat pada indikator 

4.menganalisis. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap menganalisis merupakan 

tingkatan kognisi yang sulit karena siswa dituntut untuk memecahkan informasi yang 

dipelajari sehingga tidak banyak siswa yang mampu mendeteksi kandungan urine 

dengan baik. Pencapaian nilai rata-rata per-indikator posttest kemampuan kognitif  

pada kelas kontrol mencapai 77%.   

Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata 

indikator kemampuan kognitif materi sistem ekskresi pada kelas eksperimen jauh 

lebih baik dibandingkan dengan kelas kontrol. Artinya pembelajaran dengan 
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menggunakan asesmen portofolio memiliki pengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan kognitif siswa. Hal ini disebabkan pada kelas eksperimen siswa diberi 

perlakuan berupa asesmen portofolio meliputi (task) tugas soal esai dan laporan 

praktikum dengan diikuti pemberian written feedback yang dilakukan sebanyak dua 

kali dan pemberian lembar self assessment setelah siswa selesai mengerjakan tugas 

yang diberikan sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognitif khususnya materi 

sistem ekskresi. Sedangkan pada kelas kontrol penilaian hanya dengan menggunakan 

Paper and pencil test.  

Written feedback yang diberikan terhadap task (tugas) soal esai I dan soal esai 

II pada kelas eksperimen dilakukan dengan cara memberi informasi berupa koreksi 

terhadap jawaban siswa yang salah atau kurang tepat pada lembar jawaban tugas 

siswa. Berdasarkan Gambar 11 diperoleh presentase rata-rata soal esai I siswa 

memperoleh 80% dan pada soal esai II sebesar 82% siswa mampu menjawab dengan 

benar. Selama pengerjaan tugas siswa dapat merasakan manfaatnya secara langsung 

karena pemberian feedback fokus pada kesalahan yang dilakukan siswa selama 

mengerjakan tugas-tugas portofolio. Hal tersebut ternyata berpengaruh untuk 

meningkatkan pemahaman siswa sesuai tingkat kognitif jauh lebih baik sehingga 

dapat memperkecil kesalahannya.  

Siswa menerima feedback sebagai hal yang secara potensial menimbulkan 

motivasi, membantu meningkatkan keinginan untuk belajar dan meningkatkan 

kemampuan kognitif siswa untuk menyelesaikan tugas-tugas, membantu memahami 

fenomena disekitar tentang konsep sistem ekskresi, dan secara jelas mengetahui 
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pencapaian dan kemajuan belajarnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ramaprasad, 

Sadler, Hattie and Jaeger, dalam buku Developing Portofolio for Learning and 

Assessment Process and Principles menyatakan bahwa, pemberian umpan balik 

sebagai bagian dari asesmen formatif membantu siswa menyadari perbedaan 

kesenjangan yang terjadi antara tujuan yang ingin dicapai dengan pengetahuan, 

pemahaman dan keterampilan yang dimiliki siswa.
6
 Dengan demikian pemberian 

umpan balik dapat menuntun siswa untuk bertindak dalam mencapai tujuan tersebut. 

Siswa mengenal umpan balik sebagai hal yang secara potensial menimbulkan 

motivasi, membantu mereka meningkatkan belajar dan meningkatkan kemampuan 

mereka dalam mengerjakan tugas-tugas, membantu mereka lebih reflektif dan secara 

jelas mengetahui pencapaian dan kemajuan belajarnya.   

Written feedback pada kelas eksperimen diberikan terhadap task (tugas) 

laporan praktikum yang dikumpulkan siswa. Written feedback dilakukan dengan cara 

memberi informasi berupa koreksi terhadap sistematis laporan, landasan teoritis, 

pembahasan, jawaban pertanyaan, kesimpulan dan daftar pustaka. Berdasarkan data 

pada Lampiran dapat dilihat bahwa pada laporan pertama masih banyak kekurangan 

dari laporan masing-masing siswa, tetapi pada laporan kedua feedback yang diberikan 

semakin berkurang. Ini menunjukkan bahwa setiap kelompok sudah mulai memahami 

bagaimana membuat laporan sesuai dengan yang diharapkan. Data tersebut sejalan 

dengan hasil rata-rata presentase laporan praktikum dimana pada laporan praktikum 

                                                           
6
Klenowski, V. Developing Portofolio for Learning and Assessment Process And Principles. 

(London: RoutledgeFarmer, 2002).h.58.  
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pertama setelah mendapatkan written feedback pertama sebanyak 73% siswa telah 

benar membuat laporan praktikum dan setelah mendapatkan written feedback kedua 

persentase siswa benar membuat laporan meningkat menjadi 88%, yang dirata-

ratakan persentase secara keseluruhan pada laporan praktikum siswa setelah 

mendapatkan written feedback pertama dan written feedback kedua sebesar 81% . 

Siswa yang diberikan written feedback (umpan balik) pada laporan praktikum 

yang dikumpulkan memiliki hasil laporan praktikum lebih baik. Pemberian written 

feedback dapat menunjukkan motivasi yang besar untuk belajar dan membangun 

sikap belajar siswa yang positif. Agar umpan balik yang diberikan bermanfaat bagi 

siswa, seorang guru harus melakukannya secara terencana, konstruktif dan 

berkelanjutan. Guru harus dapat menjelaskan tentang umpan balik apa yang ingin 

diberikan. Siswa perlu mengetahui apakah mereka telah melakukan atau mengerjakan 

task (tugas) laporan praktikum dengan benar. Siswa perlu mengetahui hal ini 

sehingga siswa tetap menjaga untuk melakukannya dengan baik dan benar, dan juga 

karena umpan balik tersebut akan membuat siswa merasa cukup baik (senang) 

terhadap diri mereka sendiri atas pekerjaan mereka.  

Dampak dari pemberian umpan balik yang diberikan guru berupa koreksi 

terhadap laporan praktikum yang dikumpulkan siswa, siswa menjadi semakin teliti 

dalam membuat laporan praktikum sehingga kulitas laporan yang dihasilkan siswa 

rata-rata memperoleh kategori baik dengan presentase 81%. Siswa semakin disiplin 

dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bagi guru pemberian 

umpan balik selama pembuatan laporan praktikum dapat dimanfaatkan untuk 
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memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran selanjutnya terutama 

dalam pembutan laporan praktikum.  

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa guru semakin aktif dalam 

membimbing dan membantu siswa ketika menghadapi kesulitan atau masalah dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa written 

feedback (umpan balik) sangat tepat digunakan dalam proses pembelajaran 

praktikum. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Sapto Haryako yang mengungkapkan, 

pemberian umpan balik memiliki peran yang sangat penting dalam mata kuliah 

Praktik Elektronika pada Jurusan Teknik Elektronika. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa, kinerja praktikum mahasiswa yang mendapat umpan balik 

langsung lebih unggul dibandingkan dengan kinerja praktikum mahasiswa yang 

diberi umpan balik tertunda.
7
 Hal ini menunjukan strategi umpan balik dapat 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran mata kuliah Praktik Elektronika 

pada Jurusan Teknik Elektronika. Dengan adanya tugas-tugas portofolio yang 

diberikan maka siswa semakin memahami konsep sistem ekskresi selain itu juga 

tugas tersebut membantu siswa untuk membiasakan belajar mandiri.  

Pada kelas eksperimen selain written feedback yang diberikan kepada siswa 

setalah pengumpulan task (tugas) soal esai dan laporan praktikum siswa diberikan 

lembar self assessment. Self assessment diberikan setiap siswa mengumpulkan tugas 

portofolio yang telah mendapatkan written feedback dari guru yang bersangkutan. 

                                                           
7
Sapto Haryoko, “Efektivitas Strategi  Pemberian Umpan Balik Terhadap Kinerja Praktikum 

Mahasiswa D-3 jurusan Teknik Elektronika”. Jurnal Cakrawa Pendidikan NO. 1 ( Februari 

2011).h.113.   
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Dengan demikian siswa bisa menilai dimana kelebihan dan kekurangan dari tugas 

yang dikerjakannya, merevieu cara mengerjakannya, bagaimana tanggapan mereka 

terhadap umpan balik yang diberikan, apa saja perbaikan yang mereka lakukan dan 

sumber apa saja yang mereka gunakan selama mengerjakan tugas tersebut. Setelah 

pemberian self assessment diharapkan siswa mampu mengatur dirinya sendiri 

terhadap tugas-tugas yang diberikan pada pertemuaan berikutnya.  

Pendapat ini sejalan dengan Fera Emilia Sari dalam Sri wahyuni 

mengungkapkan, keuntungan teknik self assessmet (penilaian diri) antara lain sebagai 

berikut: 1) dapat menumbuhkan rasa percaya diri mahasiswa, karena mereka diberi 

kepercayan untuk menilai dirinya sendiri, 2) mahasiswa menyadari kekuatan dan 

kelemahan dirinya sendiri karena ketika mereka melakukan penilaian, harus 

melakukan instropeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, 3) dapat 

mendorong, membiasakan, dan melatih mahasiswa untuk berbuat jujur, karena 

mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.
8
   

Sementara itu selain memiliki kelebihan self assessment juga memiliki 

kekurangan, Suwandi dalam Sekripsi Fera Emilia Sari menyatakan bahwa, 

kekurangan self assessment adalah: 1) kurangnya kemampuan mahasiswa dalam 

menilai dirinya sendiri, 2) mahasiswa mungkin kurang menyukai self assessment  

karena ada kemungkinan diskriminasi dan adanya salah paham, 3) mahasiswa 

mungkin misinformasi apabila tanpa adanya intervensi guru, 4) mahasiswa cenderung 

                                                           
8
Fera Emilia Sari, Keefektifan Self and Peer Assessment pada Praktikum Kimia Materi Titrasi 

Asidi Alkalimteri, Sekripsi Tidak Diterbitkan (Universitas Negeri Semarang : 2013), h. 12 et seq. 
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akan membaik-baikan hasil penilaian terhadap dirinya sendiri, 5) mahasiswa belum 

berpengalaman dalam menilai dirinya sendiri, oleh karena itu diperlukan pelatihan 

secara intensif, 6) ketika pertanyaan self assessment diberikan pada umumnya 

mahasiswa mencari jawaban tanpa berusaha memahami maksud dari pertanyaan, 7) 

mahasiswa akan merasa khawatir jika hasil self assessment diketahui oleh mahasiswa 

lain, 8) kejujuran merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan self 

assessment.
9
  

Untuk itu dalam melakukan self assessment baik siswa maupun mahasiswa 

diperlukan kejujuran dan keterbukaan dalam menjawab lembar self assessment yang 

diberikan supaya mahasiswa ataupun siswa tersebut dapat mengetahui kemampuan 

dan kelemahan yang dimiliki oleh dirinya sendiri sehingga dapat instropeksi untuk 

kedapanya menjadi lebih baik lagi. Penerapan self assessment dan feedback (umpan 

balik) diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana tujuan 

pembelajaran dapat dicapai siswa secara optimal. 

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 31 menunjukkan bahwa data 

pretest dan posttest kemampuan kognitif dapat diketahui nilai sig a > (0.05), sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest kemampuan kognitif pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berdistribusi normal pada taraf 

signifikan 0.05, sehingga dapat dilanjutkan uji prasyarat selanjutnya yaitu uji 

homogenitas data. 

                                                           
9
Ibid, h. 13.   
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Berdasarkan uji homogenitas pada Tabel 32 dari hasil Test of Homogenity of 

Variance diketahui data pretest dan posttest kemampuan kognitif dikatakan 

signifikansi pada bagian based on mean, dengan nilai Sig > a (0.05) maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai pretest dan posttest kemampuan kognitif pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki 

karakteristik yang sama (homogen).  

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t independet. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 33 menunjukkan bahwa data N-Gain 

kemampuan kognitif siswa memiliki nilai Sig. (2-tailed) < a (0.05). Maka H0 ditolak 

dan H1 diterima yang artinya, Asesmen Portofolio berpengaruh terhadap peningkatan 

kemampuan kognitif siswa kelas XI pada Mata Pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung. 

Guna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi “Asesmen Portofolio 

terhadap peningkatan kemampuan kognitif siswa kelas XI pada mata pelajaran 

Biologi di SMAN 12 Bandar Lampung”, maka dilakukan uji regresi linier sederhana. 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 34. didapatkan hasil koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,710 menunjukkan bahwa adanya hubungan antara Asesmen Portofolio 

terhadap kemampuan Kognitif siswa dengan katagori tinggi. Dan dari data Tabel 34 

didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 1,920 yang berada di daerah 1,65 < DW < 

2,35 yang berarti tidak terjadi autokorelasi sehingga memenuhi prasyarat. Koefisien 

R Square yang menyatakan besarnya kontribusi Asesmen Portofolio terhadap 

kemampuan kognitif siswa sebesar 0,505 artinya 50,5% kemampuan kognitif 
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dipengaruhi oleh Asesmen Portofolio sisanya sebesar 49,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain seperti: kondisi kelas, kondisi siswa, alokasi waktu yang terbatas, dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

Penelitian yang sejalan dengan hasil penelitian ini diungkapkan oleh Ida 

Nurmila Isandespha menyimpulkan : 1) Tindakan pembelajaran matematika dengan 

asesmen portofolio yang melibatkan orang tua siswa untuk memberikan feedback 

kepada setiap tugas portofolio siswa dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 2) 

Tindakan pembelajaran matematika dengan asesmen portofolio yang melibatkan 

orang tua siswa untuk memberikan feedback kepada setiap tugas portofolio siswa 

dapat meningkatkan sikap siswa terhadap matematika.
10

 Siswa yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar dengan baik memiliki kemampuan kognitif yang baik 

artinya jika siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya melalui asesmen portofolio 

maka siswa juga dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya melalui asesmen 

portofolio.  

Hasil belajar siswa yang baik dapat diperoleh salah satunya dari kemampuan 

kognitif yang baik. Didukung penelitian yang diungkapkan oleh Galuh dan Abdul 

yang manghasilkan, hasil belajar siswa yang menerapkan penilaian portofolio pada 

model pengajaran langsung pokok bahasan listrik dinamis di kelas X SMA Negeri 14 

Surabaya untuk Tahun Ajaran 2012/2013 lebih baik dari pada hasil belajar siswa 

                                                           
10

Ida Nurmila Isandespha, “ Penggunaan Asesmen Portofolio Dalam Pembelajaran Matematika 

Sekolah Dasar Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar dan Sikap Siswa Terhadap Matematika”. Seminar 

Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY Yogyakarta 9 November 2013. 
Prosiding. ISBN: 978-979-16353-9-4. 2013. h. 320.  
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yang tidak menerapkan. Penilaian potofolio juga berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar siswa hal ini dibuktikan adanya koefisien korelasi sebesar 0,79 atau 79%.
11

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asesmen portofolio dapat meningkatkan 

kemampuan kognitif.  

Pada akhir pembelajaran, siswa diminta mengisi angket respon siswa terhadap 

pembelajaran materi sistem ekskresi untuk mengetahui bagaimana pendapat siswa 

tentang penerapan asesmen portofolio terhadap kemampuan self regulation dan 

kemampuan kognitif siswa. Angket ini mengungkapkan lima aspek meliputi: 

pelaksanaan pembelajaran biologi, penggunaan asesmen portofolio, pemberian 

written feedback pada soal esai, pemberian written feedback pada laporan praktikum, 

penerapan self assessment soal esai dan laporan praktikum. 

Tanggapan respon siswa yang  terbesar berada pada aspek pertama bahwa 

siswa merespon positif terhadap pelaksanaan pembelajaran biologi sebesar 88% 

memperoleh kategori sangat baik, pemberian written feedback pada soal esai sebesar 

82% memperoleh kategori baik, pemberian written feedback pada laporan praktikum 

86% memperoleh kategori sangat baik, pemberian self assessment soal esai dan 

laporan praktikum mendapatkan tanggapan positif 86% memperoleh kategori sangat 

baik. Selama proses pembelajaran menggunakan asesmen portofolio hanya 84% 

dengan kategori baik, siswa menanggapi positif sisanya menyatakan memberatkan, 

membosankan dan lain-lain. 

                                                           
11

Galuh Rahmawati dan Abdul Aziz Abdullah, “ Pengaruh Penilaian Portofolio Pada Model 

Pembelajaran Langsung Pokok Bahasan Listrik Dinamis Terhadap Ketuntasan Hasil Belajar”. Jurnal 

Inovasi Pendidikan Fisika, Vol. 02 No 03 (2013). h. 133.   
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Berdasarkan data angket respon siswa, tentang peran written feedback 

terhadap tugas-tugas portofolio sebanyak 84% siswa menanggapi positif terhadap 

umpan balik yang diberikan terhadap tugas-tugas. Tanggapan positif tersebut 

bervariasi tergantung tugasnya. Pada tugas laporan praktikum sebesar 84% sedangkan 

pada  tugas soal esai sebanyak 90% siswa menanggapi positif umpan balik terhadap 

kemajuan belajar mereka. 

Berdasarkan item angket tentang pengaruh umpan balik terhadap task yang 

diberikan, mayoritas item angket mendapatkan kategori baik seperti: Apakah written 

feedback  (komentar) yang diberikan guru pada laporan praktikum membantu kamu 

menyadari adanya kesalahan pada laporan yang kamu buat (84%), Apakah written 

feedback yang diberikan memotivasi kamu untuk melakukan perencanaan lebih baik 

dalam membuat laporan praktikum pada materi berikutnya (misalnya: mengecek lagi 

format laporan praktikum yang diminta, mencari sumber yang akurat) (90%), 

Apakah written feedback yang diberikan pada laporan praktikum, menjadikan kamu 

terbiasa untuk menghindari kesalahan pada laporan berikutnya (90%), Apakah 

written feedback yang diberikan pada laporan praktikum menjadikan kamu lebih 

teliti mengerjakan laporan berikutnya (misalnya: format laporan praktikum, 

pembahasan dan landasan teoritis) (94%), Apakah kamu menerima dengan terbuka 

written feedback yang diberikan guru pada laporan praktikum yang kamu buat 

(81%), Apakah written feedback pada laporan praktikum yang mangharuskan kamu 

memperbaiki kembali laporan kamu, membuat kamu menyerah memperbaikinya 

(84%) dan pertanyaan item angket lainnya.  
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Item soal angket yang mendapatkan kategori baik adalah tentang kebosanan 

siswa dalam memperbaiki jawaban soal esai berdasarkan umpan balik dengan 

persentase sebesar 81%. Ini berarti sebanyak 25 siswa dari 31 siswa bosan 

memperbaikinya sedangkan 6 siswa lagi tidak bosan. Kebosanan siswa menurut 

peneliti disebabkan waktu untuk memperbaikinya sangat terbatas. 

Selain angket tentang umpan balik, siswa juga ditanyai tentang pendapat 

mereka tentang pengaruh self assessment terhadap kemajuan belajar mereka. Secara 

keselurahan siswa menanggapi sangat baik adanya self assessment dalam membantu 

mereka dalam meningkatkan kemajuan belajar mereka dengan persentase sebesar 

86%. 

Beberapa item soal yang mendapatkan kategori sangat baik untuk self 

assessment adalah Apakah melakukan self assessment pada tugas portofolio tersebut 

memotivasi kamu untuk lebih baik merencanakan dalam mengerjakan tugas 

portofolio selanjutnya (87%), Apakah melakukan self assessment pada tugas-tugas 

portofolio menjadikan kamu mengecek kembali sumber-sumber informasi dalam 

menyelesaikan tugas-tugas tersebut (90%), Apakah melakukan self assessment 

menjadikan kamu sensitif (memperhatikan perbaikan) terhadap written feedback 

yang diberikan oleh guru (87%) dan Apakah kamu banyak mendapatkan manfaat 

setelah melakukan self assessment usai mempelajari materi sistem ekskresi (87%) 

dan beberapa pernyataan lain yang dapat dilihat pada Lampiran. Artinya berdasarkan 

penggunaan asesmen portofolio mendapatkan respon yang positif dari siswa. 
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Kelebihan dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan asesmen portofolio 

dapat memantau perkembangan belajar yang dialami siswa dari waktu ke waktu 

selama proses pembelajaran berlangsung hingga proses pembelajaran berakhir dan 

kemampuan dalam memahami mata pelajaran tertentu yang dipelajari siswa. 

Diperkuat oleh Sumarrno Surapranata dan Muhammad Hatta yang menyatakan 

keunggulan asesmen portofolio yaitu: perubahan paradigma penilaian, akuntabilitas, 

siswa sebagai individu dan peran aktif siswa, identifikasi, keterlibatan orang tua dan 

masyarakat, penilaian diri, penilaian yang fleksibel, tanggung jawab bersama, 

keadilan dan mimiliki kriteria penilaian.
12

 

Setiap jenis asesmen pasti memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, 

semua itu tergantung bagaimana guru menyikapi setiap kelebihan dan kelemahan dari 

setiap asesmen itu sendiri. Kelemahan asesmen portofolio dapat berasal dari kondisi 

guru atau lembaga pendidikan yang belum mengenal asesmen portofolio dan adanya 

kebiasaan guru dalam menggunakan tes sebagai alat penilaian yang sudah umum 

dilakukan. Di dalam asesmen portofolio melibatkan siswa dalam menilai diri mereka 

sendiri (self assessment), memerlukan ketekunan, kesabaran dan keterampilan guru 

serta memiliki keterbatasan waktu dan fasilitas yang membuat guru kesulitan untuk 

menerapkannya dalam proses pembelajaran.  

Guna mengatasi kelemahan tersebut guru harus dapat menjelaskan langkah-

langkah teknik pelaksanan asesmen portofolio secara sistematis kepada siswa dengan 

                                                           
12

Sumarrno Surapranata & Muhammad Hatta, Penilaian Portopolio Implementasi Kurikulum 

2004 , ( Bandung : Pt Remaja Rosdakarya, 2007), h . 52.  
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jelas maka siswa akan mudah untuk melaksanakannya. Pemberian tugas harus 

disesuaikan dengan kemampuan siswa dan ketersedian waktu bagi guru untuk 

mengoreksi tugas yang dikerjakan siswa. Tugas yang akan diberikan kepada siswa 

berupa soal esai dan laporan praktikum. Tugas tersebut dinilai menggunakan rubic 

dalam bentuk skala likert. Sehingga ketika guru melakukan penilaian selama proses 

belajar dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang diminta siswa sudah siap 

dengan tugas (task) yang diberikan guru. Pengumpulan tugas sesuai tenggang batasan 

waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan demikian proses penilaian yang 

diharapkan dapat berjalan dengan lancar. 

Penggunaan asesmen portofolio dalam pembelajaran selain memiliki 

kelebihan dan kelemahan selama penelitian terdapat beberapa kendala seperti waktu 

yang terbatas, tugas yang banyak dan lain-lain. Walaupun demikian siswa tidak 

menyerah begitu saja, ini terbukti semua tugas dapat dikumpulkan dengan cukup 

baik. Untuk mengatasi hal tersebut siswa menyatakan bahwa mereka melakukan 

beberapa usaha diantaranya adalah membaca buku lebih banyak, mengkomunikasikan 

dengan teman, berdiskusi, bekerja keras bertanya dan lain lain.  

Walaupun siswa mengalami kendala-kendala dalam melaksanakan 

pembelajaran tetapi menurut siswa, mereka menyenangi pembelajaran dengan 

menggunakan asesmen portofolio karena beberapa hal seperti guru menyampaikan 

materi dengan sistematis, materi yang yang dipelajari menarik, cara mengajar yang 

menarik dan pembelajaran yang efektif dan efesien. Beberapa alasan yang 

disampaikan adalah bahwa selama pembelajaran teori yang disampaikan terlalu 
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mendasar, materinya terlalu membingungkan dan penyampaian gurunya terlalu 

formal. Walaupun sangat banyak siswa menyenangi pembelajaran dengan asesmen 

portofolio, tetapi sebanyak 25 siswa dari 31 siswa yang menyatakan bahwa tugas-

tugas yang diberikan selama pembelajaran terlalu memberatkan. Beberapa alasan 

menurut mereka memberatkan adalah tugas yang terlalu banyak, waktu yang 

diberikan untuk mengerjakan terlalu sedikit dan tidak terbiasa mengerjakan tugas 

yang banyak.  

Dari 31 siswa, sebanyak 6 orang siswa yang menyatakan bahwa tugas-tugas 

yang diberikan tidak memberatkan karena menurut mereka tugas-tugas tersebut 

membuat mereka termotivasi untuk membaca dan bekerja keras, salah satu cara yang 

bagus untuk memahami materi dan tugas-tugas tersebut berkerja sama dengan 

anggota kelompoknya. Untuk perbaikan pembelajaran mereka menyarankan beberapa 

hal seperti tugas harus dikurangi, waktu untuk mengerjakan diperpanjang dan guru 

hendaknya lebih komunikatif, dekat dengan siswa, menyampaikan materi dengan 

rinci dan lain lain.  

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan asesmen 

portofolio merupakan hasil inovasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan hasil perhitungan, analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

dinyatakan bahwa terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan Self 

Regulation siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. Terdapat pengaruh Asesmen Portofolio terhadap peningkatan kemampuan 

Kognitif siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar Lampung. 
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Asesmen portofolio berkontribusi terhadap peningkatan self regulation. Asesmen 

portofolio berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan kognitif. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh asesmen portofolio terhadap peningkatan self regulation 

siswa pada mata pelajaran biologi, rata-rata angket awal self regulation 

eksperimen sebesar 70,89 sedangkan angket akhir self regulation sebesar 85,08 

dengan N-Gain 0,48. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh Sig. 

(2-tailed)<a (0,05). Maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa asesmen portofolio berpengaruh terhadap peningkatan self 

regulation siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar 

Lampung. Jika dibandingkan dengan kelas kontrol rata-rata angket awal self 

regulationsebesar75,61 sedangkan angket akhir self regulation sebesar 83,60 

dengan N-Gain 0,32.  

2. Terdapat pengaruh asesmen portofolio terhadap peningkatan kemampuan 

kognitif siswa, rata-rata pretest eksperimen sebesar 42,90 sedangkan posttest 

83,39 dengan N-Gain 0,71.Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis Sig. (2-

tailed)<a(0,05). Maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan 

206 
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bahwa asesesmen portofolio dapat berpengaruh terhadap kemampuan kognitif 

siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 Bandar Lampung. Jika 

dibandingkan dengan kelas kontrol rata-rata pretest sebesar 43,64 dan posttest 

78,94 dengan N-Gain 0,63. 

3. Nilai R
2
(R Square) sebesar 0,792 = 79,2%, yang artinya memberikan kontribusi 

asesmen portofolio terhadap kemampuan self regulation siswa kelas 

eksperimen (XI IPA 1)sebesar 79,2% pada mata pelajaran Biologi di SMAN 12 

Bandar Lampung. Sedangkan sisanya 20,8% dipengaruhi oleh faktor lain 

seperti:kondisi siswadan lingkunganya. 

4. Nilai R
2
 (R Square) sebesar 0,505 = 50,5%, yang artinya memberikan 

kontribusi asesmen portofolio terhadap kemampuan kognitif siswa 

kelaseksperimen(XI IPA 1)sebesar 50,5% pada mata pelajaran Biologi di 

SMAN 12 Bandar Lampung.Sedangkan sisanya 49,5% dipengaruhi oleh faktor 

lain seperti: kondisi kelas, kondisi siswa,alokasi waktu yang terbatas,dan model 

pembelajaran yang digunakan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagai bahan rekomendasi dengan 

mempertimbangkan hasil temuan lapangan maupun teoritis, maka beberapahal yang 

dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Siswa 

Perlu mempersiapkan diri dan meningkatkan disiplin untuk dapat 

mengikuti Asesmen Portofolioyang diiringi asesmen formatif meliputi 

pemberian written feedback dan lembar self assessment pada pembelajaran 

biologi materi sistem ekskresi di Sekolah Menengah Atas. 

2. Bagi Guru  

Diperlukan sosialisasi penggunaan asesmen portofolio dan manfaat self 

assessmentdan written feedbacksehingga mereka memahami manfaat 

keduanya.Bagi guru harus memperhatikan jenis evidence yang diberikan 

dan disesuaikan dengan kompetensi yang ingin diukur atau variabel yang 

ingin diteliti, waktu dan kemampuan siswa dan guru.Sangat penting untuk 

meningkatkanself regulation(pengaturan diri) agar siswa dapat 

memotivasi dirinya sendiri dan dapat mengontrol waktunya dengan baik, 

bukan hanya meningkatkan kemampuan kognitif saja.Perkiraan efisiensi 

waktu, tujuan, rubic penilaian dan pemilihan tugas-tugas yang diberikan 

untuk meminimalisir rasa jenuh dan bosan siswa terhadap penerapan 

komponen asesmen portofolio. Penelitian menggunakan asesmen 

portofolio membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, hendaknya 

evidence yang dikumpulkan disesuaikan dengan waktu dan kemampuan 

siswa dan guru 
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3. BagiSekolah  

Memberikan sarana dan prasarana yang mendukung Asesmen portofolio  

sehinggadapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

dan menjadi masukan alternatif cara penilaian pembelajaran dalam ilmu 

sains 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain yang tertarik meneliti kembali penerapan asesmen 

portofolio, hendaklah memilih task(tugas) yang tidak memberatkan siswa 

dan tentukan bersama siswa tugas apa yang hendak diberikan, agar siswa 

tidak merasa bosan.Kemudian dalam menggunakan asesmen portofolio 

peneliti perlu melakukan persiapan yang matang dan melakukan 

sosialisasi beberapa kali kepada siswa yang akan diteliti, agar pada saat 

penelitian berlangsung siswa telah memahami dan mengetahui maksud 

setiap komponen asesmen portofolio sehingga diperoleh hasil optimal 

sesuai yang diharapkan.Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai 

asesmen yang efektif digunakan dalam pembelajaran biologi selain 

asesmen portofolio.   
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