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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN E-PORTOFOLIO BERBASIS WEBSITE 

UNTUK MENINGKATKAN HABITS OF MIND PESERTA 

DIDIK KELAS X MATA PELAJARAN BIOLOGI 

 

Oleh: 

Ratih Dewanti 

     Permasalahan yang ada di lapangan yakni belum maksimalnya 

penilaian portofolio yang digunakan, hal tersebut karena guru masih 

memakai penilaian portofolio secara tradisional yang tentunya 

memerlukan banyak ruang penyimpanan dan waktu yang digunakan 

lebih banyak  dan belum mendukung dalam peningkatan habits of 

mind peserta didik. E-portofolio memberikan kemudahan bagi guru 

dalam pelaksanaan penilaian, waktu yang digunakan menjadi singkat, 

menghargai hasil kerja peserta didik dan mudah diakses oleh 

siapapun, serta bagi peserta didik yaitu memudahkan dalam 

pengumpulan tugas.  Langkah alternatif yang dapat digunakan yaitu 

mengembangkan e-portofolio berbasis website meningkatkan habits of 

mind pada materi virus Penelitian ini adalah penelitian R&D 

(Research and Development) yang menggunakan model Borg and 

Gall. Terdapat 7 langkah pengembangan yang dilalui yakni; Research 

and Information Collecting, Planning, Develop Preliminary Form Of 

Product, Preliminary Field Testing, Main Product Revision, Main 

Field Testing dan Operational Product Revision. Teknik pengumpulan 

data yakni wawancara, angket analisis kebutuhan, angket validasi, 

angket tanggapan guru dan peserta didik. Kemudian, dilakukan 

analisis data secara kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh dari para 

ahli, guru dan peserta didik. Berdasarkan data yang diperoleh media 

pada aspek kelayakan dari ahli materi memperoleh persentase 92% 

dengan kriteria sangat layak, ahli media diperoleh persentase sebesar 

91% dengan kriteria sangat layak, ahli bahasa diperoleh persentase 

sebesar 76% dengan kriteria layak. Tanggapan guru biologi pada 

produk e-portofolio diperoleh persentase sebesar 85,93% dan 

tanggapan dari 31 peserta diperoleh persentase sebesar 83% dengan 

kriteria sangat layak. Berdasarkan perolehan tersebut maka diambil 

kesimpulan bahwa produk e-portofolio berbasis website layak dipakai 

menjadi media untuk menilai dan proses belajar mengajar. 

 
Kata Kunci : E-portofolio, Habits Of  Mind, Virus.  
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MOTTO 

 

                             

         

 

“Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf 

dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, 

melainkan kaum yang kafir” 

 (Q.S Yusuf: 87).
1
 

 

 

“Janganlah berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Bandung: PT 

Sygma Ekamedia Arkanleema, 2009). h.224 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah hal yang berperan penting dalam 

pengembangan potensi sumber daya manusia dan pembentukan 

karakter seseorang tanpa disadari. Pendidikan dapat terjadi 

karena terdapat hubungan antara seseorang dengan orang lain 

yang saling berkaitan. Adanya hubungan tersebut menciptakan 

sebuah timbal balik yang memberikan ilmu pengetahuan kepada 

peserta didik.
1
 Pendidikan bukan hanya berasal dari pendidikan 

formal seperti sekolah, namun pendidikan informal juga memiliki 

peranan yang penting dalam membentuk karakter. Pendidikan 

informal dilaksanakan dalam lingkup keluarga dan lingkungan 

sekitar, contohnya ialah lembaga kursus dan didalam masyarakat 

proses itu dilakukan. 

Proses yang dilalui dalam pendidikan pun telah dijelaskan 

dalam Al-Quran melalui wahyu pertamanya kepada Nabi 

Muhammad SAW. Isi dalam ayat tersebut menganjurkan kepada 

semua umatnya agar berusaha mendapatkan ilmu pendidikan yang 

pertama kali dilakukan yaitu membaca. Sebagaimana telah tertulis 

di dalam Al-Quran surat Al-‗Alaq ayat 1-5:
2
 

 

                              

                            

 

Artinya: ―Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang 

Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

                                                           
1 Siti Sarniah, Chairul Anwar, and Rizki Wahyu Yunian Putra, ―Pengaruh 

Auditory Intellectually Repetition (AIR) Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis,‖ Journal of Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran 

Semarang 3, no. 1 (2019): 87–96. 
2  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya 

(Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989). h.546 



2 

Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya.‖ (Q.S Al-‗Alaq:1-5) 

Surah Al-‗Alaq didalamnya menerangkan bahwasanya Allah 

telah memerintahkan manusia untuk melafalkan wahyu  pertama 

dari Nabi Muhammad SAW dengan terlebih dahulu menyebut 

nama Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatu dengan 

kekuasaan-Nya. Tujuan dari membaca dan memperdalam ayat-

ayat Allah SWT ialah memperoleh ilmu yang bermanfaat dengan 

hasil yang diridhai Allah SWT. 

Berlangsungnya covid-19 di dunia memiliki dampak yang 

merugikan dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang 

pendidikan. Usaha agar covid-19 tidak semakin menyebar luas 

ialah World Health Organization (WHO) menyarankan untuk 

memberhentikan sementara aktivitas yang memiliki potensi 

mengundang kelompok massa. Pemerintah Indonesia pun telah 

melakukan berbagai cara untuk pencegahan covid-19 agar tidak 

meluas seperti melakukan jaga jarak. Pembelajaran yang 

dilakukan peserta didik pada keadaan sekarang ini ialah 

pembelajaran dengan tidak bertatap secara langsung dibantu oleh 

jaringan internet. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Direktorat Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2020 terkait hal 

tersebut maka dikeluarkan suatu surat, yang berisikan untuk 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh dengan 

memberi saran kepada siswa untuk belajar di rumah masing-

masing melalui pembelajaran daring.
3
 

Pembelajaran daring  adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan tidak dengan bertemu secara langsung, namun 

memakai platform yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran 

walaupun dengan jarak yang jauh. Pembelajaran ini bertujuan 

untuk memberi bantuan kegiatan belajar yang berkualitas dengan 

jaringan yang sifatnya padat dan memiliki keterbukaan dalam 

                                                           
3 Siti Sri Wulandari, Oktafia Ika Handarini, ‗Pembelajaran Daring Sebagai 

Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19‘, Jurnal Pendidikan 

Administrasi Perkantoran, 8.3 (2020). h.496 
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mencapai peminat belajar supaya bertambah banyak dan luas. 

Pembelajaran secara virtual yang dapat dilakukan dengan jarak 

jauh dipercaya dapat mempermudah pembelajaran, dapat 

komunikasi langsung sehingga materi belajar dapat mudah 

dipahami dan diterima.
4
 Pembelajaran daring merupakan kegiatan 

belajar mengajar yang mempertemukan antara pendidik dengan 

peserta didik guna melakukan interaksi belajar dibantu dengan 

pemakaian internet.  

Pemakaian internet dan teknologi memiliki pengaruh yang 

cukup besar pada bidang pendidikan, yang mencakup untuk 

mencapai suatu tujuan dalam kegiatan belajar jarak jauh. Beragam 

media bisa dipakai dalam membantu berlangsungnya 

pembelajaran dengan cara daring, seperti mengadakan kelas 

secara virtual memakai aplikasi Google Classroom, Edmodo, 

WhatsApp, serta sosial media seperti Instagram.
5

 Dalam 

pembelajaran daring, peserta didik membutuhkan perangkat untuk 

mendukung keberlangsungnya kegiatan belajar seperti laptop, 

komputer, smarthphone atau telepon android, dan tablet yang 

digunakan untuk mencari suatu informasi kapan saja dan dimana 

saja. Tetapi, pembelajaran secara daring memiliki permasalahan 

yaitu kesiapan jaringan internet. Permasalahan tersebut 

dikeluhkan oleh sebagian daerah yang jaringan internetnya tidak 

sampai atau tidak lancar. Itulah yang menyebabkan peserta didik 

mengalami kesulitan dalam pengumpulan tugas. Permasalahan 

yang lain ialah mengenai biaya, karena untuk ikut serta dalam 

kegiatan belajar online para peserta didik perlu adanya 

pengeluaran biaya untuk membeli kuota internet.
6
 Oleh karena itu 

pada pembelajaran tanpa tatap muka banyak yang perlu disiapkan, 

tidak semata-mata hanya belajar seperti di sekolah dengan sumber 

belajar yaitu buku. Namun, pembelajaran semacam ini 

memunculkan perilaku positif peserta didik seperti melatih 

konsep, prinsip, tahapan, prosedur dan perhitungan secara 

                                                           
4 Oktafia Ika Handarini. h.499 
5 Hamidah Afreni Sadikin Ali, ‗Pembelajaran Daring Di Tengah Wabah 

Covid-19‘, Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, 6.2 (2020). h.216 
6 Oktafia Ika Handarini. h.501 
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komplleks.
7
 Selain itu peserta didik dapat mandiri dalam belajar, 

motivasi dan minat peserta didik meningkat, serta mempunyai 

keberanian untuk menyampaikan pendapat dan mengajukan 

pertanyaan juga mengurangi penggunaan kertas.  

Kertas merupakan satu diantara sampah yang kebanyakan 

dihasilkan manusia seperti di sekolah, kantor maupun lingkup 

rumah tangga. Sampah kertas sejatinya adalah permasalahan 

serius bagi bumi, karena bahan dasar pembuatan kertas berasal 

dari pohon-pohon yang ada dihutan. Semakin banyaknya 

penggunaan kertas maka bumi akan cepat mengalami kerusakan 

dikarenakan terganggunya keseimbangan alam. Dalam bidang 

akademik pasti menghasilkan sampah kertas yang jumlahnya 

terbilang banyak, karena seluruh aktivitas akademik berkaitan 

dengan kertas secara langsung. Sampah kertas tidak 

membahayakan karena termasuk dalam sampah organik yang 

kering dan juga mudah terurai tanah.
8
 Tetapi jika jumlah sampah 

kertas sangat banyak maka membutuhkan tempat penyimpanan 

yang banyak pula dan perlu dilakukan daur ulang sehingga dapat 

mengurangi adanya sampah. Abad pengetahuan merupakan abad 

dibidang ekonomi dengan berbasis pengetahuan, teknologi 

informasi, revolusi industri 4.0 dan lain-lain atau yang disebut 

dengan abad 21. 

Abad 21 dalam pembelajarannya diusahakan mengarah pada 

pendekatan saintifik yang nantinya akan membentuk peserta didik 

mempunyai kemampuan berpikir kritis, pikiran yang masuk akal, 

memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat konstan, dapat 

melakukan penyesuaian, tidak bergantung dengan orang lain, 

dapat bekerja secara bersamaan dan menghormati satu sama lain.
9
 

                                                           
7 Muhammad Supriyanto, ‗Portofolio Sebagai Penilaian Alternatif Di Masa 

Pandemic Covid-19 Di MI Se Kabupaten Way Kanan‘, Al-Hikmah Way Kanan, 1.1 

(2020).h.4 
8 Mahrani Arfah, ‗Pemanfaatan Limbah Kertas Menjadi Kertas Daur Ulang 

Bernilai Tambah Oleh Mahasiswa‘, Buletin Utama Teknik, 13.1 (2017). h.28 
9  Dwi Ayu Ningtyas, Amy Tenzer, ‗Pengaruh Penerapan Asesmen 

Portofolio Proses Dalam Model Inkuiri Terbimbing Terhadap Keterampilan Berpikir 

Kritis Dan Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Batu‘, Pendidikan 

Biologi, 9.1 (2018).h.1 



5 

 
 

Teknologi mengalami perkembangan sangat pesat di masa 

globalisasi yang membawa pengaruh pada dunia pendidikan 

khususnya pada proses pembelajaran, termasuk pendidikan 

biologi. Pada umumnya perkembangan pendidikan biologi dapat 

terjadi  karena diiringi dengan kemajuan ilmu dan teknologi. 

Perubahan terjadi begitu cepat pada abad ke-21 ini, sehingga sulit 

untuk memprediksi keseluruhan aspek kehidupan yang mencakup 

aspek ekonomi, transportasi, komunikasi, informasi, teknologi dan 

sebagainya.
10

 

Teknologi sangat dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar 

pada abad 21 guna menyetarakan permintaan di zaman milenial 

yang memiliki tujuan agar peserta didik mempunyai kebiasaan 

dengan kecakapan hidup abad 21. Hal itu sesuai dengan pendapat 

Greenstein yang mengatakan bahwa peserta didik abad 21 

diharuskan memiliki keterampilan metakognitif, keilmuan, 

kemampuan berpikir kreatif, dan berpikir kritis.
11

 

Berpikir kritis dan berpikir kreatif adalah kelompok yang 

terdapat dalam indikator habits of mind. Costa dan Kallick 

mengemukakan bahwa habits of mind adalah elemen penting yang 

dibutuhkan pada kegiatan belajar yang menyatu secara akurat 

untuk tercapainya tujuan kurikulum. Sementara itu, Marzano 

mengatakan bahwa habits of mind dapat digolongkan menjadi 3 

golongan yaitu: self regulation, critical thinking dan creative 

thinking.
12

 Pada konteks pembelajaran yaitu kegiatan belajar 

berlangsung jika peserta didik menjumpai suatu permasalahan dan 

memiliki keinginan bersikap cerdas maka yang harus dilakukan 

ialah membuat pola tingkah laku dalam habits of mind atau 

kebiasaan berpikir. 

Kebiasaan berpikir peserta didik SMA N  1 Terbanggi Besar 

termasuk  kedalam golongan rendah,  peneliti membuktikannya 

                                                           
10 I Wayan Redhana, ―Mengembangkan Keterampilan Abad Ke-21 Dalam 

Pembelajaran Kimia,‖ Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia 13, no. 1 (2019).h.2239 
11 Lina Sugiyarti, Alrahmat Arif, and Mursalin, ‗Pembelajaran Abad 21 Di 

SD‘, Prosiding Seminar Dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar, 2018.h.440 
12  S. Kuswardani Marita, R. ; Amanati, ‗Pengaruh Metode Role Playing 

Terhadap Kemampuan Habits Of Mind Mahasiswa Fisioterapi‘, Seminar Nasional 

Dan Call for Paper, 20, 2017.h.455 
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dengan memberikan lembar angket kebiasaan berpikir sesuai 

indikator yang telah dinyatakan Robert Z Marzano. Pembagian 

lembar angket kebiasaan berpikir terhadap peserta didik kelas x di 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dengan  jumlah 20 peserta didik 

yang terbagi dari 2 kelas antara lain kelas x ipa 1 dan x ipa 2. 

Hasil dari lembar angket yang telah diberikan, dapat terlihat dalam 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Hasil Angket Kebiasaan Berpikir Siswa  

kelas X SMA Negeri 1 Terbanggi Besar Semester Ganjil 

No Indikator 

Kebiasaan 

Berpikir 

Kelas Rata-

Rata 

Kategori 

X 

IPA 1 

X 

IPA 2 

1 Berpikir Kritis 100 102 3,36 Kurang 

2 Berpikir Kreatif 101 98 3,31 Kurang 

3 Pengaturan Diri 101 98 3,31 Kurang 

 Persentase 5,03 4,96 4,9 Kurang 

 Jumlah Peserta 

Didik 

10 10 20 

 

Berdasarkan dari hasil angket yang tertera dalam tabel 

tersebut terlihat bahwa ketiga indikator kebiasaan berpikir atau 

habits of mind yang terdiri dari berpikir kritis, berpikir kreatif dan 

pengaturan diri menampilkan persentase yang rendah. Kegiatan 

belajar mengajar yang sering terjadi selama ini ialah peserta  didik 

dituntut untuk menguasai seluruh mata pelajaran, menghapal dan  

berpikir dengan menggunakan akal sehat, tanpa memiliki 

kemampuan berpikir secara kritis serta berpikir kreatif. 

Kemampuan berpikir  kreatif bisa menuju ke tingkat lebih tinggi 

dengan beragam cara yang diterapkan oleh guru, seperti memakai 

suatu strategi pada proses belajar, model, metode, serta media 

pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa agar peserta didik 

tertarik dalam kegiatan belajar. Kegiatan belajar sekarang ini 

terpusat pada peserta didik, yang berarti peserta didik membentuk 
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pengetahuan secara mandiri. Merencanakan kegiatan belajar untuk 

peserta didik supaya pengetahuan yang dimilikinya semakin 

bertambah, itu lah tugas guru.
13

 

Guru harus memberikan asesmen yang telah dibuat secara 

khusus guna memberi rangsangan kemampuan penalaran kepada 

peserta didik, karena kegiatan belajar peserta didik selalu 

berkaitan pada kebiasaan berpikir peserta didik pada saat 

menghadapi suatu permasalahan baik berupa pemberian tugas 

ataupun ujian.
14

 Kebiasaan yang dilakukan dalam jangka waktu 

panjang menjadi makin kuat dan akan menetap dalam diri 

seseorang sehingga sulit untuk mengubahnya. Hal tersebut 

dikarenakan kebiasaan sudah membudaya pada diri seseorang, 

contohnya seperti mempunyai rasa keingintahuan, berpikiran 

positif, bertanggungjawab, peduli terhadap lingkungan sekitar, 

mandiri, inovatif, jujur dan memiliki minat dalam bidang 

biologi.
15

 

Bidang biologi memahami segala sesuatu berkaitan dengan 

makhluk hidup, lingkungan sekitar, dan keterkaitan satu sama 

lain. Materi yang ada didalamnya terdiri dari objek yang sifatnya 

nyata dan abstrak. Objek secara nyata dapat diamati melalui 

peristiwa alam yang berlangsung. Sementara objek abstrak 

diantaranya ialah: proses metabolisme yang terjadi pada tubuh 

manusia (mencakup: sistem saraf, sistem hormon, dan lainnya). 

Objek materi biologi memiliki sifat yang beraneka macam, baik 

dilihat dari segi ukurannya yaitu makroskopis dan mikroskopis. 

                                                           
13 Laila Puspita, Nanang Supriadi, and Amanda Diah Pangestika, ‗Pengaruh 

Model Pembelajaran Creative Problem Solving (Cps) Disertai Teknik Diagram Vee 

Terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik Materi Fungi Kelas X Man 2 

Bandar Lampung‘, Biosfer : Jurnal Tadris Biologi, 9.1 (2018). h.4  
14 Ilma Riksa Isfiani,  ‗Profil Tingkatan Habits Of Mind Dan Kecemasan 

Kognitif Dalam Mata Pelajaran Biologi Pada Siswa SMA‘,  Biodidaktika, 11.2 

(2016). h.54 
15 Nuni Nurmala, Euis Eti Rohaeti, and Ratna Sariningsih, ‗Pengaruh Habits 

of Mind (Kebiasaan Berpikir) Terhadap Pemecahan Masalah Matematik Siswa Smp‘, 

Journal on Education, 1.2 (2018).h.164 
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Ukuran makroskopis misalnya pada animalia dan plantae, 

sedangkan mikroskopis yaitu pada protista, bakteri dan virus.
16

 

Virus adalah satu diantara materi yang dipelajari pada mata 

pelajaran biologi. Proses pembelajaran dalam biologi sering 

menemukan materi abstrak dan jauh dari pengalaman yang 

dialami oleh  peserta didik, sehingga membuat materi tersebut 

sulit untuk dimengerti. Konsep dalam materi virus yang dipelajari 

pada jenjang SMA antara lain : ciri virus sebagai benda peralihan 

yaitu antara benda mati dan hidup, struktur virus, reproduksi 

virus, dan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. 

Ukuran virus yang sangat kecil dan sederhana dibanding dengan 

bakteri, tentu saja tidak dapat dilihat atau diamati hanya dengan 

menggunakan mata telanjang tanpa adanya alat bantu khusus, 

yang memiliki akibat pada terbentuk suatu pikiran abstrak pada 

peserta didik
. 17

 Hal mengenai ukuran virus sudah diterangkan 

dalam Al-Qur‘an surah Al-Baqarah ayat 26  sebagai berikut:
18

 

 

                            

                             

                           

          

 

Artinya : Sesungguhnya Allah tiada segan membuat 

perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih 

rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, 

maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar 

dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir 

                                                           
16 Prima Mitha Puspitasari Setyaningrum, Murni Ramli, and Yudi Rinanto, 

‗Analisis Kualitas Butir Soal Instrumen Assessment Diagnostic Untuk Mendeteksi 

Miskonsepsi Siswa SMA Pada Materi Virus‘, Jurnal Bioedukatika, 6.2 (2018). h. 92  
17 Setyaningrum, Ramli, and Rinanto.h.93 
18  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya 

(Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989). h.105  
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mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini 

untuk perumpamaan?". Dengan perumpamaan itu 

banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan 

perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-

Nya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah 

kecuali orang-orang yang fasik. (Q.S Al-

Baqarah:26) 

Al-Qur‘an dalam surah Al-Baqarah ayat 26 menerangkan 

bahwasanya Allah dengan kekuasaan-Nya dapat menciptakan 

sebuah perumpamaan berupa hewan yaitu nyamuk, bahkan  

sesuatu yang sangat kecil yaitu virus. Orang mukmin percaya 

bahwa dibalik perumpamaan tersebut pasti terdapat hikmah 

tertentu, sementara orang kafir justru bertanya-tanya untuk 

apakah perumpamaan itu dibuat. Adanya perumpamaan tersebut 

dapat menjadi sebuah petunjuk, bimbingan dan ujian bagi 

manusia, serta terdapat pula orang yang disesatkan Allah SWT 

melalui perumpamaan tersebut. Oleh karena itu perlu mencari 

tahu atau mempelajari ilmu pengetahuan yang belum 

diketahuinya salah satunya seperti pada materi virus, itulah tugas 

dari seorang peserta didik. 

Peserta didik dalam menciptakan sebuah produk sains harus 

menempuhnya dengan sikap ilmiah dan pada proses 

pembelajaran mempunyai kebiasaan berpikir yang aktif. 

Kebiasaan berpikir secara positif yang diterapkan mempunyai 

tujuan untuk mencapai kemajuan  peserta didik dalam belajar 

yang selanjutnya akan terbentuk suatu kebiasaan berpikir atau 

habits of mind. Habits of mind adalah kebiasaan diri terhadap 

pola intelektual yang mencakup: sadar dalam berpikir, rencana 

yang dibuat dengan efektif, sadar dalam  memakai sumber daya 

yang dibutuhkan, rentan pada umpan balik, dan menilai 

keefektifan dalam setiap kegiatan.
19

 Kebiasaan berpikir itulah 

yang dilakukan orang ketika dihadapkan dengan suatu 

permasalahan, oleh karena itu guru harus merancang kegiatan 

                                                           
19 Nurmala, Rohaeti, and Sariningsih, ―Pengaruh Habits of Mind (Kebiasaan 

Berpikir) Terhadap Pemecahan Masalah Matematik Siswa Smp.‖ h.164 
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belajar dengan baik sehingga kebiasaan berpikir akan muncul 

seiring dengan dilakukannya pemecahan masalah yang akan 

memberikan peningkatan terhadap motivasi, hasil belajar dan 

kemampuan habits of mind peserta didik.
20

 

Peserta didik memiliki sikap yang dapat berakibat terhadap 

hasil pembelajaran yang bermakna selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung. Peserta didik dalam proses pembelajaran tidak 

semata-mata hanya menghafal atau hanya untuk mendapatkan 

suatu nilai. Peserta didik dapat terampil memposisikan diri dalam 

beragam keadaan dengan mengandalkan kemampuan berpikirnya 

jika proses pembelajaran tersebut dipusatkan menuju proses 

berpikir yang efektif. 

Keefektifan dalam penyiapan sumber daya manusia untuk 

dapat menguasai keterampilan abad 21 dapat ditempuh melalui 

jalur pendidikan. Pelaksanaan kegiatan belajar di kelas selama ini 

belum sepenuhnya memasukkan peserta didik ke dalam interaksi 

antara satu dengan yang lainnya, hal itu karena waktu yang 

dimiliki sangat terbatas sehingga guru memilih memakai 

pendekatan teacher centered.
21

 Sementara pemerintah membuat 

rancangan kegiatan belajar abad 21 memakai kurikulum 2013 

dengan terpusat pada peserta didik. Kurikulum 2013 dengan 

segala perbaikan yang telah diterapkan ke jenjang sekolah 

menengah ke bawah. Sesungguhnya kurikulum 2013  

mengakomodasi keterampilan abad 21, baik dilihat dari standar 

isi, standar proses, ataupun standar penilaian. 

Penilaian merupakan suatu cara yang terstruktur dan 

berkelanjutan dalam pengumpulan informasi mengenai proses 

kegiatan belajar dan hasil akhir dari pembelajaran siswa untuk 

menciptakan suatu keputusan dengan dasar kriteria dan melihat 

                                                           
20  Nukhbatul Bidayati Haka, ―Penerapan Asesmen Kinerja Untuk 

Meningkatkan Habits Of Mind Dan Penguasaan Konsep Biologi Siswa Kelas XI,‖ 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2013. 
21  Laila Puspita, ―Pengembangan Modul Berbasis Keterampilan Proses 

Sains Sebagai Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Biologi,‖ Jurnal Inovasi Pendidikan 

IPA 5, no. 1 (2019): 79–88, https://doi.org/10.21831/jipi.v5i1.22530. 
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berbagai pertimbangan.
22

 Hal ini berarti pada suatu proses 

pendidikan harus ada sebuah penilaian, karena dengan adanya 

penilaian pendidik dapat melihat perkembangan belajar peserta 

didik melalui kegiatan belajar dan hasil belajar peserta didik. 

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan 

pendidikan yaitu tak luput dari kemampuan pendidik pada saat 

dilakukannya penilaian. 

Penilaian yang sering dilakukan oleh guru ialah memberikan 

tugas-tugas yang harus dikerjakan di rumah, tetapi guru semata-

mata hanya memberi koreksian tugas peserta didik dan langsung 

dikembalikan tanpa diberikannya suatu umpan balik, kritik 

ataupun saran terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan guna 

perkembangan yang lebih maju pada peserta didik. Peserta didik 

dalam penilaian dan pengumpulan hasil belajarnya pun kurang 

optimal dikarenakan beban guru dalam memegang banyak 

kelaspun menjadi salah satu faktornya. Selain itu, hasil belajar 

dari peserta didik kurang dihargai oleh guru dengan kebiasaan 

yang selalu dilakukan yaitu mengembalikan pekerjaan peserta 

didik setelah selesai penilaian. Hal tersebut membuat guru tidak 

memiliki data dan dokumen peserta didik secara lengkap. Pada 

saat memerlukan data tersebut guru baru akan memilih dengan 

manual. Pendidik hanya mempunyai data akhir peserta didik dan 

tidak terbiasa   melakukan koleksi pada karya peserta didik. 

Keadaan tersebut searah dengan penilaian pelajaran Biologi di 

SMA Negeri 1 Terbanggi Besar, tempat yang akan dilakukan 

untuk penelitian, diketahui bahwa kebiasaan yang sering terjadi 

ialah banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, dengan beban 

guru memegang banyak kelas menjadikan penilaian yang 

dilakukan belum maksimal, selain itu guru mengalami 

keterbatasan waktu dalam pengoreksian tugas. Tugas yang 

diberikan hanya sebatas dikoreksi dan dibagikan. Umpan balik 

terhadap tugas peserta didik pun belum diberikan sepenuhnya oleh 

guru. 

                                                           
22  Rosnita Asrul, Rusydi Ananda, Evaluasi Pembelajaran (Medan: 

Ciptapustaka Media, 2015). h.2 
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Guru tidak semata-mata harus menguasai materi yang 

diajarkan, namun dituntut pula mempunyai kemampuan yang baik 

dalam mengajar dan diharuskan dapat membuat suasana belajar 

yang menyenangkan dan menarik agar peserta didik dapat 

berpartisipasi pada kegiatan pembelajaran secara aktif.
23

 Guru 

mempunyai tanggung jawab terhadap peserta didik, lingkungan di 

sekolah, lingkungan masyarakat bahkan bagi dirinya. 

Tanggungjawab yang dimaksud ialah dengan melakukan sebuah 

penilaian dalam proses pembelajaran, baik pada awal kegiatan 

belajar maupun diakhir pembelajaran. Wewenang guru dalam 

pemilihan dan pengaplikasian penilaian yang praktis untuk 

memberi suatu informasi pembelajaran, menampilkan informasi 

mengenai kemampuan yang dimiliki peserta didik, serta dapat 

disebarluaskan ke beberapa pihak. 

Berdasarkan data dari wawancara guru bertempat di SMA 

Negeri 1 Terbanggi Besar,diketahui bahwa guru mata pelajaran 

biologi menerapkan sistem penilaian portofolio manual yaitu 

berbasis kertas. Selain itu, belum disimpan dengan baik dan rapi 

bukti hasil belajar dari peserta didik atau yang disebut juga 

penilaian portofolio. 

Penilaian portofolio ialah penilaian yang kontinu berdasarkan 

pada gabungan suatu informasi yang memperlihatkan kemajuan 

dari kemampuan yang dimiliki peserta didik dari waktu ke waktu. 

Semua informasi tersebut berupa hasil pekerjaan dari peserta didik 

yang dinilai paling baik dalam kegiatan pembelajaran seperti hasil 

kerja (bukan nilai), sikap, keterampilan, pengetahuan atau data 

lain yang berhubungan  pada kompetensi satu rentang waktu 

tertentu dalam pembelajaran.
24

 

Pembelajaran harus memiliki suatu instrumen penilaian yang 

efektif sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuan 

yang dimilikinya sendiri. Menurut Paulson yang mengartikan 

                                                           
23  Nafisah Hanim, ―Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik 

MTSN Sabang Melalui Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning,‖ 

Lantanida Journal 7, no. 2 (2020). 
24 Joko Widiyanto, Evaluasi Pembelajaran (Madiun: Unipma Press, 2018). 

h.69 
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portofolio menjadi suatu gabungan dari pekerjaan peserta didik 

yang memperlihatkan usaha, kemajuan dan kecakapan dalam satu 

aspek bahkan lebih. Gabungan tersebut meliputi keikutsertaan 

peserta didik dalam pemilihan isi, kriteria pemilihan, bagian 

penilaian dan bukti gambaran diri.
25

 Portofolio dapat 

memperlihatkan pekerjaan yang telah lampau bahkan yang terbaru 

sehingga tergambar kemajuan hasil kerja peserta didik. 

Peserta didik memiliki peran terhadap proses penilaian dan 

data sebagai bukti dari hasil pekerjan tersebut yang disimpan 

dengan rapi dan teratur dengan harapan bisa mengurangi penilaian 

yang tak objektif. Penilaian portofolio peserta didik ini dapat 

diawasi oleh orang tua, sehingga antara guru dengan orang tua 

dapat bekerjasama dengan baik untuk perkembangan yang lebih 

maju. 

Kemajuan teknologi yang ada sekarang, dimanfaatkan dalam 

penilaian portofolio. Selama ini penilaian portofolio dilakukan 

secara manual yang kenyataannya memerlukan banyak ruang 

untuk menyimpan dokumen dan waktu yang terbuang cukup 

banyak jika melakukan pencarian dengan manual.  Hal tersebut 

sejalan oleh  Ana Ratna Wulan yang mengungkapkan bahwa 

penilaian  portofolio terdapat unsur yang terlibat menjadi alat 

penilaian. Pekerjaan banyak yang perlu dinilai seperti hasil 

praktikum yang memicu pada beberapa kelemahan penilaian 

portofolio konvensional. Kelemahan tersebut ialah memerlukan 

banyak ruang untuk menyimpan dokumen, membutuhkan banyak 

waktu dalam memberikan umpan balik, meminta diperhatian lebih 

oleh guru, guru harus memiliki ketekunan dan kesabaran dalam 

pengumpulan tugas peserta didik.
26

 Oleh sebab itu untuk 

menangani kelemahan yang ada, dibutuhkan bantuan dari 

kemajuan teknologi. 

                                                           
25  Parwati Dewi Jatiningtyas and Universitas Pendidikan Ganesha, 

‗Pengembangan Penilaian Portofolio Untuk Menilai Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa Kelas Iv Sd Negeri 2 Banjar Bali Kecamatan Buleleng Tahun Pelajaran 2018 / 

2019, 6.2 (2019). h.72 
26  Wulan A.R. (2009),‘Strategi Asesmen Portofolio Pada Pembelajaran 

Biologi di SMA. Dalam Asimilasi‘, Jurnal Pendidikan Biologi, 1.1 (2016) 
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Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi mengalami 

perkembangan yang begitu pesat. Penggunaan teknologi pada 

bidang pendidikan dilaksanakan guna kenaikan efisiensi dan 

keefektifan dalam kegiatan belajar, sehingga timbul kemungkinan 

untuk menciptakan suatu asesmen dalam bentuk elektronik.  

Menurut David Niguidula sebagai ahli portofolio mengatakan 

bahwa e-portofolio merupakan suatu perangkat lunak yang 

mendukung peserta didik guna menyajikan penguasaan dan 

keterampilan dengan menggunakan bantuan teknologi.
27

 E-

portofolio tersebut berupa data hasil belajar peserta didik seperti, 

teks, gambar, video yang selanjutnya dikemas dalam website.  

Website merupakan suatu aplikasi yang menunjang proses 

pembelajaran, salah satunya ialah digunakan dalam suatu 

penilaian. Website yang dimaksud bukan semata-mata hanya 

menempatkan sebuah materi belajar didalamnya yang selanjutnya 

diakses dengan jaringan internet, tetapi digunakan pula menjadi 

suatu media alternatif yang mengganti penggunaan kertas sebagai 

media penyimpanan beragam data. Rusman berpendapat bahwa 

website dipakai guna memperoleh aspek kelebihan yang sudah 

dinyatakan. Kelebihan tersebut tak ada dalam media berbasis 

kertas atau yang lainnya.
28

 Adanya pengembangan e-portofolio 

tersebut tentunya dengan harapan bahwa peserta didik bisa 

memiliki motivasi untuk mengembangkan kemampuannya, suatu 

konsep sudah dikuasai, serta guru melakukan penilaian tidak 

semata-mata terfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses 

pembelajaran yang telah dilalui. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian terdahulu, perbedaan tersebut ada pada fitur chat online 

edmodo untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. 

Berdasarkan penjelasan diatas, harapannya peserta didik bisa 

semakin giat dan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran 

                                                           
27 Nurdin Ibrahim and R.A. Hirmana Wargahadibrata, ‗Pemetaan Fungsi 

Platforn E-Portofolio Untuk Perkuliahan Di Jurusan Kurikulum Dan Teknologi 

Pendikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta‘, JTP - Jurnal 

Teknologi Pendidikan, 18.3 (2016). h.205  
28 Rusman, Model-Model Pembelajaran (Depok: PT Raja Grafindo, 2014). 

h.336 
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sehingga materi yang diajarkan guru mudah diserap dan dipahami 

oleh peserta didik, dengan begitu peserta didik akan memperoleh 

peningkatan pada hasil belajarnya. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, peneliti ingin mengetahui seberapa berpengaruhnya 

penggunaan media e-portofolio berbasis website pada mata 

pelajaran biologi serta adanya media ini membantu pada 

perubahan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan 

menggembirakan, dimana hasil belajar peserta didik. akan 

mengalami peningkatan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan 

melaksanakan penelitian dengan judul : Pengembangan E-

Portofolio Berbasis Website Untuk Meningkatkan Habits Of 

Mind Peserta Didik Kelas X Mata Pelajaran Biologi. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari penjelasan latar belakang tersebut, penulis menemukan 

masalah melalui identifikasi berikut ini: 

1. E-portofolio memberi kemudahan guru untuk melakukan 

penilaian dengan waktu yang singkat. 

2. Kurang maksimalnya pada saat menilai dan pengumpulan 

tugas siswa. 

3. Penilaian portofolio sudah dilakukan oleh guru namun 

belum maksimal dan masih menggunakan kertas. 

4. Portofolio masih bersifat konvensional, memerlukan banyak 

ruang untuk menyimpan dokumen. 

5. Umpan balik terhadap peserta didik belum dilakukan dengan 

baik oleh guru. 

 

C. Batasan Masalah  

Penelitian difokuskan dengan membatasi masalah seperti 

dibawah ini : 

1. Penelitian dipusatkan pada pengembangan e-portofolio 

berbasis website untuk kenaikan habits of mind pada materi 

virus kelas X semester ganjil. 

2. E-portofolio dalam bentuk website yang berisi materi secara 

singkat, soal essay, adanya umpan balik, dan sub menu 

untuk upload tugas peserta didik 
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3. Habits of mind dalam website dibuat dalam bentuk soal 

essay. 

 

D. Rumusan Masalah 

Penulis merumuskan masalah yakni: 

1. Bagaimana pengembangan e-portofolio berbasis website 

untuk kenaikan  habits of mind pada materi virus peserta 

didik kelas X? 

2. Bagaimana kelayakan e-portofolio berbasis website untuk 

meningkatkan habits of mind sebagai alat penilaian pada 

materi virus peserta didik kelas X? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian yakni: 

1. Menghasilkan e-portofolio guna kenaikan habits of mind 

pada materi virus peserta didik kelas X. 

2. Melakukan analisis terhadap kelayakan e-portofolio sebagai 

alat penilaian meningkatkan habits of mind pada materi virus 

peserta didik kelas X. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini ialah: 

1. Bagi siswa 

Memudahkan dalam penyimpanan dokumen dari hasil karya 

yang telah dikerjakan dan tugas yang diberikan dapat 

dikerjakan kapan pun dan dimana pun dengan begitu dapat 

mengurangi dalam penggunaan kertas. 

2. Bagi Guru 

Adanya pengembangan ini diharapkan bisa membantu para 

guru dalam proses pembelajaran dan  dapat diaplikasikan e-

portofolio yang menggunakan teknologi  

3. Bagi peneliti lain 

Penulis berharap dapat memberi masukan pada ahli Biologi 

terkhusus Pendidikan Biologi dalam riset eksperimen, 

dengan begitu bisa menjadi arahan untuk peneliti lain yang 
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mempunyai keinginan untuk mengobservasi pada bidang 

sejenis. 

 

G. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan 

Spesifikasi produk dalam penelitian ini ialah : 

1. Desain yang dikembangkan untuk e-portofolio memakai 

website. 

2. Website tersebut nantinya dapat diakses melalui laptop 

maupun komputer yang tersambung dengan internet. 

3. Website tersebut berisikan materi virus, terdapat soal tes 

yang berupa essay dan memberikan penilaian secara 

langsung. 

4. Penilaian portofolio yang terdapat dalam website tersebut 

berupa foto tugas yang telah dikerjakan oleh peserta didik  

5. Penggunaan habits of mind dalam soal essay peserta didik 

mencakup: self regulation, critical thinking, dan creative 

thinking. 

 

H. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan  

Terdapat asumsi dan keterbatasan dalam pengembangan 

diantaranya : 

1. Asumsi Pengembangan  

Dikembangkannya e-portofolio  berbasis website 

memunculkan  asumsi, antara lain: 

a. Sebuah e-portofolio memudahkan kegiatan belajar dan 

penilaian yang dilakukan oleh guru. 

b. Adanya komputer di sekolah sebagai sarana pendukung, 

selain itu sekolah perlu menyediakan koneksi internet 

yaitu WiFi  dalam kegiatan ini. 

c. Penggunaan website dilakukan secara online yang 

membutuhkan koneksi internet. 

2. Keterbatasan Pengembangan 

Terdapat keterbatasan dalam pengembangan e-portofolio 

antara lain: 

a. Website dapat diakses dengan menggunakan komputer 

ataupun laptop yang terhubung dengan koneksi internet. 
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b. Materi yang digunakan ialah materi virus dengan sub 

materi yaitu sejarah penemuan virus, definisi virus, ciri 

dan struktur virus, klasifikasi virus, siklus hidup virus, 

bentuk-bentuk virus dan peranan virus.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penilaian Portofolio 

Penilaian merupakan satu diantara banyak pelaksanaan 

kegiatan yang berfungsi sebagai alat ukur dan penilaian dalam 

keberhasilan suatu kurikulum dan proses pembelajaran.
29

 Portofolio 

merupakan aktivitas suatu penilaian yang dilakukan dengan memakai 

data sebagai bukti hasil belajar yang berkaitan dengan kompetensi 

keahlian yang dipelajari. Bukti hasil belajar tersebut dapat berbentuk 

karya peserta didik yang didapatkan dari kegiatan pembelajaran yang 

terbaik atau bentuk data lain yang terikat dengan kompetensi keahlian 

tertentu. Portofolio merupakan gabungan karya yang dihasilkan oleh 

seseorang peserta didik, menjadi sebuah hasil dari dilaksanakannya 

tugas kinerja, yang mendapat ketentuan dari dosen atau peserta didik 

bersama dosen, menjadi suatu bagian dari upaya tercapainya tujuan 

dari pembelajaran. Portofolio dimanfaatkan menjadi instrument atau 

alat penilaian untuk mengevaluasi kompetensi peserta didik.
30

 

Portofolio dinilai obyektif dalam mengabadikan hasil karya peserta 

didik secara nyata dan memiliki sifat keterbukaan karena peserta didik 

terlibat dalam pelaksanaan penilaian tersebut.
31

 Bentuk dari portofolio 

yaitu tugas, hasil penelitian, wawancara, laporan, karangan, karya tulis 

dan lain sebagainya.
32

 Prinsip proses dan hasil belajar yang 

proporsional diterapkan oleh penilaian portofolio. Penilaian tersebut 

                                                           
29 Neta Dian Lestari dkk, ‗Analysis on Portfolio Assessment Leadership 

Management in Universitas PGRI Palembang‘, JMKSP (Jurnal Manajemen, 

Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan), 6.2 (2021).h.321. 
30 Giandari Maulani, Untung Rahardja, and Lalita Tri Adila, ‗Video Sebagai 

E-Portfolio Mahasiswauntuk Meningkatkan Keterampilan Mahasiswa‘, CCIT 

Journal, 9.2 (2016). h.224  
31  Jenny Indrastoeti Siti Poerwanti Retno Winarni, ‗Pelatihan Dan 

Pendampingan Merancang Instrumen Assessment For Learning Berbasis Portofolio 

Pada Guru-Guru Sekolah‘, Jurnal Widya Laksana, 10.1 (2021).h.45 
32  Ni Wayan Yurita Anggreni,  Gusti Ngurah Sastra Agustika, ‗Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Berbasis Penilaian Portofolio Terhadap 

Kompetensi Pengetahuan Matematika‘, Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru, 3.1 

(2020). 
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juga ikut serta dalam tiap-tiap aspek kemajuan peserta didik, metode 

belajar, motivasi belajar, perilaku, minat dan bakat yang mana akan 

diketahui proses peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar.
33

 

1. Pengertian E-Portofolio  

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan 

keberagaman bentuk pada proses pembelajaran sebagai bentuk dari 

suatu usaha pembaruan dibidang pendidikan yang harus diimbangi 

bersama evaluasi yang menggunakan jenis evaluasi ini. Wujud dari 

pembaruan evaluasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi 

salah satunya ialah e-portofolio. E-portofolio adalah halaman 

portofolio yang tersusun dalam bentuk online biasanya berbasis 

website ataupun android.  E-portofolio dapat berisikan file, gambar, 

video dan poster.
34

  E-portofolio menjelaskan proses dan hasil 

pekerjaan peserta didik yang dikemas dalam bentuk elektronik. 

Pembaruan dalam evaluasi ini merupakan model yang berasal dari 

teori konstruktivisme yang menganjurkan keabsahan untuk penilaian 

diri peserta didik, penilaian sejawat, dan penilaian pendidik atau 

dosen, tanpa adanya batasan ruang dan waktu.
35

 Peserta didik harus 

memasukkan tiap pekerjaan atau tugas dalam e-portofolio sebagai 

bukti bahwa ikut andil dalam proses pembelajaran. Bukti tersebut 

akan dinilai dengan berbagai pertimbangan oleh tiap peserta didik, 

dimana peserta didik akan melakukan penilaian terhadap diri sendiri, 

memantau dan memberi nilai pada tiap bukti dari proses pembelajaran 

melalui e-portofolio.
36

 

                                                           
33  Retno Jeki Krisnadina Lopo, Siti Masitoh, Retno Tri Hariastuti, 

‗Implementasi Penilaian Berbasis Portofolio Di Paud Laismanekat NasiPanaf‘, 4.2 

(2020).191. 
34 Samsul Aripin and Somantri Somantri, ―Implementasi Progressive Web 

Apps (PWA) Pada Repository E-Portofolio Mahasiswa,‖ Jurnal Eksplora Informatika 

10, no. 2 (2021): 148–58, https://doi.org/10.30864/eksplora.v10i2.486. 
35  Muhammad Taufiq and others, ‗Media Electronic Portofolio Untuk 

Meningkatkan Trend Prestasi Belajar Mahasiswa‘, USEJ - Unnes Science Education 

Journal, 5.1 (2016). h.1059 
36  Bayu Purbha Sakti, ―Prosiding Seminar Nasinal Dan Call for Papers 

Virtual 2020 PGSD Universitas PGRI Yogyakarta I,‖ 2020. 
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 Danielson dan Abrutyn mengatakan bahwa proses 

pengembangan e-portofolio sebagai berikut: 

1) Collection: tujuan portofolio, pendengar, dan pemakaian 

untuk kebutuhan masa yang akan datang dari artefak perlu 

menjadi pertimbangan artefak apa yang akan dikolektifkan. 

2) Selection: pemilihan kriteria bahan yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan dicocokkan untuk tujuan portofolio yang 

dibuat, tujuan tersebut dapat merujuk pada tujuan nasional 

atau standar kompetensi yang ditentukan. 

3) Reflection: termasuk gambaran dari tiap bagian portofolio dan 

gambaran secara menyeluruh. 

4) Projection (Direction): mengulas gambaran pembelajaran, 

pengamatan jauh ke depan, dan merumuskan tujuan untuk 

masa depan.
37

Jadi dalam proses pengembangan portofolio 

termuat tujuan (Collection), pemilihan kriteria, gambaran dan 

mengulas.   Penilaian portofolio banyak mengikutsertakan 

elemen sebagai alat evaluasi. Tugas yang sudah menumpuk 

banyak, perlu dinilai dan diperiksa dalam hasil pembelajaran 

memicu asesmen portofolio tradisional yang mempunyai 

beberapa kekurangan. Kekurangan tersebut diantaranya ialah 

memerlukan ruang penyimpanan dokumen yang banyak, 

membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan umpan 

balik, pelaksanaannya tidak bisa cepat dan waktu yang 

dibutuhkan tidak singkat, guru diminta untuk lebih perhatian, 

misalnya saat pekerjaan peserta didik dikumpulkan maka guru 

harus sabar dan tekun, menyusun secara kronologis serta 

menciptakan analisis dirinya. Banyaknya tugas-tugas tersebut 

bisa dimudahkan menggunakan asesmen. e-portofolio. 

Adanya e-portofolio membuat asesmen portofolio elektronik 

lebih efisien dan efektif. E-portofolio merupakan kumpulan 

                                                           
37  Muhammad Taufiq and others. h.1060 
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digital artifak yang merepresentasikan suatu individu, 

kelompok, komunitas, organisasi atau institusi.
38

 

 

2. Kelebihan E-Portofolio  

Gronlund mengatakan bahwa e-portofolio memiliki kelebihan 

jika dibandingkan  dengan portofolio tradisional yaitu sebagai berikut: 

1) Perkembangan belajar peserta didik dapat tampak 

secara jelas. 

2) Pemusatan hasil kerja yang terbaik pada peserta didik 

memberikan dampak positif dalam belajar. 

3) Terjadi perbandingan antara hasil kerja saat ini dengan 

yang terdahulu memberikan dorongan yang besar dari 

pada memadankan dengan milik orang lain. 

4) Keahlian asesmen dikembangkan menuju pada 

pemilahan contoh dari suatu pekerjaan dan menetapkan 

pilihan terbaik. 

5) Peserta didik diberikan kesempatan bekerja disesuaikan 

dengan perbedaan individu (seperti peserta didik 

menulis sesuai dengan tingkatan level mereka, namun 

sama-sama menuju ke tujuan umum). 

6) Menjadi alat komunikasi yang jelas mengenai 

perkembangan belajar peserta didik, baik bagi siswa, 

orang tua, dan lainnya.
39

 

Salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan pengetahuan 

peserta didik dalam proses pembelajaran disebut dengan portofolio. 

Penilaian dalam portofolio ini digunakan sebagai pencapaian beberapa 

tujuan yaitu: kemajuan yang dialami oleh peserta didik diketahui oleh 

pendidik, saat kegiatan belajar mengajar sedang dilakukan pendidik 

                                                           
38 Muhamad Taufik and others, ‗Efektivitas Penerapan Electronic Portofolio 

Mendukung Kebijakan Paperless‘, Indonesian Journal of Conservation, 05.01 (2016). 

h.40 
39 Izza Aliyatul Muna, ‗Asesmen Portofolio Dalam Pembelajaran IPA Di 

Sekolah Dasar‘, Ibriez : Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, 2.1 (2017). 

h.127   



23 

 
 

dapat mendokumentasikan, perhatian diberikan oleh pendidik kepada 

peserta didik yang memiliki prestasi yang baik. Pendidik menambah 

keefektifan pada saat kegiatan pembelajaran, saling tukar informasi 

bersama orang tua/wali peserta didik dan memacu perkembangan 

konsep dalam diri peserta didik yang positif. Portofolio memiliki arti 

yang telah dijelaskan sebagaimana diatas, dalam hal ini biasa 

digunakan dalam sistem pendidik, dan khususnya digunakan sebagai 

alat penilaian.
40

 Peserta didik harus memiliki keahlian untuk dapat 

menyusun suatu e-portofolio, hal itu karena terdapat komponen 

multimedia yang sudah sesuai dengan tugas tersebut. Perbedaan antara 

e-portofolio dengan portofolio  tradisional  yaitu pada e-portofolio 

pengaksesan mudah dilakukan,  berpusat pada peserta didik dan dapat 

membuat  peserta didik menjadi lebih kreatif.
41

 Selain itu, dengan e-

portofolio peserta didik dapat memberikan umpan balik dengan 

seseorang melalui media elektronik untuk memudahkan akses jarak 

jauh guna menyelesaikan pekerjaan rumah.
42

 

3. Perbedaan Tes dan Portofolio 

Perbandingan antara tes dengan portofolio dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Tes dan Portofolio 

Tes Penilaian Portofolio 

1. Biasanya tes dilaksanakan 

guna menilai kemampuan 

intelektual peserta didik 

melewati materi 

pembelajaran yang sudah 

1. Penilaian portofolio menilai 

keseluruhan  bagian dari 

perkembangan peserta didik 

seperti kemampuan, minat 

bakat dan keterampilan. 

                                                           
40 Indri Anugraheni, ‗Penggunaan Portofolio Dalam Perkuliahan Penilaian 

Pembelajaran‘, Pendidikan Dasar Perkhasa, 3, No.1 (2017). h.246  
41  Nurbani Nurbani and Ryan Permana, ―Efektivitas E-Portofolio 

Berbantuan Edmodo Terhadap Keaktifan Belajar Dan Kreativitas Mahasiswa Pada 

Matakuliah Desain Grafis,‖ Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika 4, no. 2 (2020): 

129–35, https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2658. 
42  Hafiz Aminudin I Gusti Lanang, ―Pengembangan Sistem Informasi 

Penilaian Portofolio Siswa (SIPPS) Berbasis Website Untuk Mengetahui Tingkat 

Kompetensi Siswa Di SMK Neeri 1 Driyorejo Gresik Hafiz,‖ It-Edu 05 (2021). 
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Tes Penilaian Portofolio 

dikuasai 

2. Pendidik mempunyai peran 

yang penting dalam proses 

penilaian, sedang peserta 

didik menjadi orang yang 

akan dinilai 

2. Peserta didik menjadi yang 

orang yang ada di dalam 

proses penilaian dengan 

menilai dirinya sendiri tentang 

kemampuan yang turut serta 

dalam kemajuannya. 

3. Penilaian memiliki kriteria 

ditetapkan satu untuk 

semua 

3. Penilaian memiliki kriteria 

yang ditetapkan 

menyesuaikan karakter peserta 

didik. 

4. Keputusan dari penilaian 

ditetapkan sendiri oleh 

pendidik 

4. Saat proses mengambil 

keputusan dan proses menilai 

dilaksanakan dengan cara 

bekerjasama antara pendidik, 

peserta didik dan orang tua. 

5. Penilaian dilaksanakan 

mengarah pada capaian 

hasil belajar 

5. Penilaian mengarah pada 

perkembangan, upaya yang 

dilakukan peserta didik 

termasuk dari capaian hasil 

belajar. 

6. Penilaian adalah aktifitas 

yang terpisah dari proses 

pembelajaran 

6. Penilaian adalah bagian 

menyeluruh dari proses 

pembelajaran. 

7. Penilaian menggunakan tes 

biasanya dilaksanakan 

pada akhir pembelajaran 

7. Penilaian portofolio 

dilaksanakan selama proses 

pembelajaran terjadi.
43

 

 

B. Habits Of Mind 

1. Pengertian Habits Of Mind 

Habits of mind atau yang dikenal dengan kebiasaan berpikir 

menurut Sari,dkk (2018) yaitu suatu tingkah laku yang dibarengi 

dengan kerja sama otak saat melaksanakan sesuatu, baik otak kanan 

ataupun otak kiri yang saling bekerja sama antara intelektual dan 

                                                           
43 Wina Sanjaya, Kurikulum Dan Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013). h. 365 
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emosional.
44

 Costa dan Kallick mengungkapkan bahwa habits of mind 

ialah disposisi kuat dan berperilaku cerdas. Kebiasaan berpikir secara 

cerdas merupakan tujuan akademik, namun dapat juga dipakai untuk 

memecahkan suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 

menurut Marzano yang mengatakan bahwa kebiasaan berpikir sebagai 

salah satu ukuran hasil belajar yang memiliki peranan penting dalam 

kegiatan pembelajaran dalam jangkau waktu yang panjang.
45

 Jika 

ingin mendapatkan kemampuan dalam berpikir yang baik maka yang 

harus dilakukan ialah memperbaiki dan melakukan pembaruan 

terhadap kegiatan pembelajaran. Perubahan baik dalam proses 

pembelajaran dapat dilakukan oleh guru salah satunya dengan 

memakai suatu model pembelajaran yang berfokus terhadap peserta 

didik supaya nantinya peserta didik mempunyai keterampilan dalam 

berpikir secara kreatif.    

Secara umum kegiatan pembelajaran hanya fokus terhadap 

penguasaan materi dan nilai hasil belajar peserta didik, tanpa 

memedulikan kebiasaan dalam berpikir diantaranya ialah berpikir 

kritis, berpikir kreatif dan melakukan perubahan dalam kebiasaan 

berpikir menjadi lebih baik. Hal ini berarti, peserta didik akan 

dikatakan berhasil apabila suatu materi pada ukuran tertentu telah 

dikuasai, penerapan yang ada pada materi dalam kehidupan sehari-hari 

tidak dilihat, saat peserta didik menjumpai suatu permasalahan yang 

dijadikan hal mendasar ialah peserta didik harus mempunyai 

kebiasaan berpikir untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut 

dengan menemukan suatu jalan keluar untuk menyelesaikannya.
46

 

Faktanya habits of mind mempunyai kegunaan yang sangat 

baik. Implementasi dari habits of mind akan menunjang peserta didik 

untuk memakai waktunya secara maksimal dan mempertajam 

                                                           
44  Hasibuan Sari, Setiawaty, ‗Penerapan Model Pembelajaran Dengan 

Pendekatan Saintifik Terhadap Pembentukan Habits Of Mind Siswa‘, Jurnal IPA Dan 

Pembelajaran IPA, 3.2 (2019).h.1 
45  La Moma and Wa Ode Dahiana, ‗Pengembangan Habits of Mind 

Matematis Mahasiswa Dalam Perkuliahan Geometri‘, Analitik Ruang‘, Prosiding 

SEMNAS Matematika & Pendidikan Matematika IAIN Ambon, ISBN 9 786025 

185700. 2018.  h.143  
46  Indhira Asih Vivi Yandari and others, ‗The Role of Habits of Mind 

(HOM) on Student‘s Mathematical Problem Solving Skills of Primary School‘, Al-

Jabar : Jurnal Pendidikan Matematika, 10.1 (2019). h. 47  



26 

kecerdasannya. Kebiasaan dalam berpikir sangatlah diperlukan bagi 

peserta didik dalam kegiatan yang dilakukan setiap hari ataupun pada 

saat tertentu misalnya ujian akhir. Peserta didik memiliki kesempatan 

untuk memperoleh pengetahuan yang sangat penting dengan suatu 

langkah yang telah tersusun dengan baik, dalam bentuk rapi dan 

tepat.
47

 

Keterampilan abad 21 yang harus berkembang diantaranya 

yakni berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, inovasi, kreatif, 

pemecahan  masalah, metakognisi dan lain-lain.  Keterampilan 

metakognisi merupakan upaya dalam mengontrol pikiran sendiri 

mengenai   sesuatu yang ditemukan ataupun tidak yang didapatkan 

dari peserta didik  berkenaan kognitif.
48

 Peserta didik dalam 

memecahkan suatu masalah, melalui suatu hubungan dan menghindari 

suatu hambatan dalam proses pembelajaran dapat dilaluinya dengan 

membiasakan berpikir kritis, berpikir kreatif dan self regulation yang 

terdapat pada indikator habits of mind, yang mana diungkapkan oleh 

Marzano bahwa habits of mind dibagi kedalam tiga kelompok yaitu 

self regulation, critical thinking dan creative thinking. Ketiga 

kebiasaan tersebut menentukan tingkat kepercayaan diri dan 

kepribadian seseorang dalam menghadapi masalah.
49

 Self regulation 

berarti sikap pengendalian diri dalam bertingkah laku selama kegiatan 

belajar, hal itu dibutuhkan karena mampu memberikan motivasi dalam 

proses pembelajaran.
50
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48  Laila Puspita, Yetri Yetri, and Ratika Novianti, ―Pengaruh Model 
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49  Masiah dan Siti Rabiatul Adawiyah, ‗Pengembangan Worksheet 

Berorientasi Guided Inquiry Untuk Membentuk Dan Melatih Habits of Mind 
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50 Nukhbatul Bidayati Haka et al., ―Analisis Higher Order Thinking Skill 
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XI,‖ BIO-EDU: Jurnal Pendidikan Biologi 5, no. 3 (2020): 185–99, 
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Habits of mind perlu diajarkan sejak masih kecil, hal itu 

dikarenakan awal mula individu mengalami perkembangan 

keterampilan dalam pengambilan suatu keputusan pada sesuatu yang 

dianggap penting. Peserta didik dapat mempunyai keterampilan jika 

guru memberi pengetahuan dan pelajaran yang menantang guna 

pembentukan habits of mind terhadap peserta didik. Hal tersebutlah 

yang nantinya menjadikan peserta didik untuk membiasakan diri 

dalam berpikiran kritis dan kreatif menjadi semakin baik kelak di 

masa mendatang.
51

 Peserta didik akan  memperlihatkan pikiran kritis 

pada saat memahami isi dari suatu masalah, selanjutnya pemikiran 

tersebut dikembangkan guna mendapatkan penyelesaian  yang 

nantinya peserta didik akan paham apa yang dikerjakannya.
52

 

Habits of mind dapat efektif apabila diimplementasikan 

terhadap peserta didik supaya menjadikan seseorang yang berhasil. 

Keberhasilan seseorang dapat ditentukan dari kebiasaan-kebiasaan 

yang dilakukannya. Kebiasaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan 

menjadi makin kuat dan akan menetap dalam diri seseorang sehingga 

sulit untuk mengubahnya. Hal tersebut dikarenakan kebiasaan sudah 

membudaya pada diri seseorang.
53

 

 

2. Indikator Habits Of Mind  

Habits of mind dibagi kedalam tiga kelompok yaitu self 

regulation, critical thinking dan creative thinking. Ketiga kebiasaan 

tersebut menentukan tingkat kepercayaan diri dan kepribadian 

seseorang dalam menghadapi suatu masalah.
54

 Kebiasaan berpikir 
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of Mind (Kebiasaan Berpikir) Terhadap Pemecahan Masalah Matematik Siswa Smp‘, 

Journal on Education, 1.2 (2018). h.164 
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dijadikan sebagai penghubung untuk mengutarakan gagasan yang 

akan dibangun secara logis melalui suatu eksperimen. 

Habits of mind yang didalamnya memuat elemen sikap, 

keterampilan dan nilai hasil belajar yang mebuat kemungkinan peserta 

didik  untuk menyertakan kecerdasan perilaku serta membawa 

dampak positif dalam proses pembelajaran. Habits of mind adalah hal 

yang penting untuk dipunyai oleh peserta didik, pendidikan yang bisa 

selaras terhadap beragam keterampilan dalam kehidupan dengan 

harapan dapat memecahkan atau menyelesaikan suatu permasalahan. 

Habits of mind bermakna memiliki watak perbuatan cerdas saat 

menghadapi suatu permasalahan yang tidak langsung tahu 

jawabannya.
55

 

Terdapat tabel dibawah ini yang mendeskripiskan ke 16 

indeks kebiasaan berpikir termasuk karakter individu dalam 

menghadapi permasalahan yang tak diketahui. Sebenarnya bukan 

hanya 16 indeks saja dalam habits of mind melainkan lebih banyak 

lagi, dan 16 indeks ini dicetuskan oleh Costa dan Kallick kemudian 

ditabelkan oleh Campbell, sebagai berikut:
56

 

 

Tabel 2.2 

Uraian Indikator Habits Of Mind 

No Habits Of Mind Deskripsi 

1 Persisting Tugas dikerjakan sampai selesai 

serta semangat 

2 Managing impulsivy Berpikir selalu sebelum melakukan 

tindakan 

3 Listening understanding 

and emphaty 

Mendengarkan orang lain, memiliki 

rasa empati 

4 Thinking flexibly Berpikir secara fleksibel, tidak kaku 
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No Habits Of Mind Deskripsi 

5 Metacognition  Melatih otak secara maksimal 

dengan konsentrasi 

6 Striving for accuracy Memiliki kemampuan untuk tidak 

berbohong, berusaha bekerja 

dengan teliti dan tepat 

7 Questioning and 

problem posting  

Memiliki rasa ingin tahu 

8 Applying past 

knowledge to new 

situations  

Pengetahuan lama diterapkan pada 

situasi baru, ilmu dalam kehidupan 

dimanfaatkan 

9 Thingking and 

communicating with 

clarity and precesion 

Kemampuan berkomunikasi untuk 

berpikir 

10 Gathering data trought 

all sencse 

Data dikumpulkan dengan 

menggunakan perasaan, 

pendengaran dan penglihatan 

11 Creating, imagining and 

innovating 

Dikembangkannya gagasan baru 

untuk menemukan, menciptakan, 

berimajinasi sebuah gagasan 

12 Responding with 

wondermen and awe 

Adanya keingintahuan pada alam 

sekitar 

13 Taking responsible risk Berani bertanggungjawab 

14 Finding humour Melihat humor, enjoy, dan santai, 

memberikan apresisasi kepada 

orang lain 

15 Thingking 

interdependently 

Berpikir secara independen 

16 Reaming open continous 

learning 

Konsisten belajar, mengakui 

ketidaktahuan 

 

Habits of mind yang digunakan peneliti ialah self regulation, 

critical thingking, dan creative thingking. Pengalaman dalam 

pembelajaran yang memberikan peluang kepada peserta didik untuk 

mendapatkan keterampilan dalam pemecahan suatu masalah yang 

mewujudkan peningkatan kemampuan berpikir yang lebih baik.  
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3. Kategori Habits Of Mind  

 Adapun pembagian kategori habits of  mind dapat dilihat  

pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kategori Habits Of Mind 

 

Berdasarkan bagan diatas, Marzano, berpendapat bahwa habits of 

mind  dibedakan dalam tiga kategori yaitu: self regulation, crtitical 

thinking, creative thinking. Self regulation mencakup:  (a) menyadari 

pandangan sendiri, (b) membuat agenda secara efektif, (c) menyadari 

dan  memakai sumber informasi yang diperlukan, (d) peka terhadap 

umpan balik dan (e) menilai keefektifan kegiatan. Critical thinking  

mencakup: (a) mencari keakuratan, (b) jelas dan mencari kejelasan, (c)  

mempunyai sifat yang terbuka, (d) menahan diri atas sifat naluriah, (e) 
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dapat mendudukkan diri  saat ada jaminan, (f) bersifat sensitif dan 

mengetahui kemampuan yang dimiliki teman. Creative thinking 

mencakup: (a) dapat menyertakan diri dalam pekerjaan, walaupun 

jawaban dan solusinya belum terlihat nampak, (b) memaksimalkan 

usaha sesuai kemampuan dan pengetahuannya, (c) membuat, 

memakai, memperbaiki standar penilaian yang dibuat oleh dirinya 

sendiri, (d) menciptakan cara baru dengan memandang keadaan yang 

berbeda  dari cara yang biasa digunakan secara umum.
57

 

 

C. Pembelajaran Berbasis Web 
 

1. Pengertian Website 

Web merupakan media pembelajaran yang memanfaatkan 

teknologi yang mudah digunakan serta mudah diakses dimanapun dan 

kapan saja. Media ini berisi teks, gambar, video, serta suara dan 

bahkan dapat berkomunikasi secara langsung.
58

 Website ialah istilah 

yang memiliki makna sebagai situs gabungan dari halaman-halaman, 

yang dirangkum dalam sebuah domain atau subdomain, yang 

ditempatkan dalam Word Wide Wibe (WWW) di dalam internet. Web 

adalah gabungan dari arsip yang tersebar di sejumlah komputer server 

di dunia secara keseluruhan. Layanan internet yang digunakan hampir 

80% ialah website. 

Faktor utama yang menjadikan perkembangan website begitu 

cepat ialah dikarenakan menyebarnya informasi melalui website 

sangat cepat dengan cakupan area yang luas, dan tidak ada batasan 

jarak maupun waktu.  Dunia maya adalah sebutan untuk dunia baru 

kita yang mengalami perkembangan sangat pesat. Aktivitas apapun 
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dapat kita lakukan seperti dunia nyata yang kita jalani di setiap 

harinya melalui dunia maya. 

Perkembangan yang sangat berarti dialami pula oleh website, 

seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. 

Website dalam pengelompokannya lebih kepada fungsi, sifat dan 

bahasa pemrogaman yang digunakan. Menurut sifatnya website dibagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Website dinamis ialah website yang menyediakan isi yang 

selalu berubah-ubah setiap saat. Contohnya website berita 

seperti detik.com, kompas.com, dan lain sebagainya. 

b. Website statis  ialah website yang isinya jarang untuk diubah, 

seperti pada website profil organisasi.
59

 

 

2. Konsep Pembelajaran Berbasis Web 

Suatu pembelajaran yang dapat diakses menggunakan jaringan 

internet disebut dengan pembelajaran berbasis web. Pembelajaran 

berbasis web popular dengan sebutan Web Based Training (WBT) 

atau dapat pula disebut dengan Web Based Education (WBE) yang 

dapat dijelaskan sebagai penerapan dari teknologi web dalam dunia 

pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan.
60

 Pembelajaran 

berbasis web secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua 

pembelajaran yang menggunakan teknologi internet dan selama proses 

belajar dapat dirasakan oleh yang mengikutinya. Karena dengan 

menggunakan teknologi internet wawasan yang didapatkan menjadi 

luas, tidak hanya bertumpu pada satu pokok bahasan saja.  

Kecepatan dan tidak terbatasnya pada ruang dan waktu untuk 

mengakses informasi ditawarkan dalam pembelajaran berbasis web. 

Aktivitas dalam belajar bisa dengan mudah untuk dilakukan oleh 

peserta didik kapan saja dan dimanapun. Penggunaan jaringan internet 
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akan memmudahkan untuk siapa saja yang ingin mendapatkan 

informasi selama komputer saling terhubung. 
61

  

Pembelajaran berbasis web terbilang unik namun serius. Maksud 

dari kata serius ialah merencanakan sampai pada tahap menerapkan 

pembelajaran berbasis web tidaklah mudah seperti yang dibayangkan. 

Selain infrastruktur internet, pembelajaran berbasis web juga perlu 

sebuah model instruktur yang dirancang secara khusus untuk 

keperluan pembelajaran. Komponen yang dapat dikatakan vital untuk 

menetukan keeektifan proses belajar disebut dengan model 

instruksional. Adapun model instruksional yang dirancang, 

interaktivitas antara peserta didik, guru, pihak pendukung dan materi 

belajar harus mendapatkan perhatian secara khusus. 
62

 

Pembelajaran dengan bantuan web ini dapat dikatakan bagus dan 

menarik, karena peserta didik secara tidak langsung diajarkan untuk 

mandiri dalam proses pembelajaran. Web tersebut harus berisikan 

materi, kumpulan soal, video yang menampilkan suatu hal yang 

berhubungan dengan pelajaran tersebut, selain itu harus terdapat 

forum diskusi antara peserta didik dengan guru agar memudahkan 

dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Web dapat dibuat secara 

menarik agar peserta didik tidak bosan dalam proses pembelajaran. 

Dalam mengakses pembelajaran dengan bantuan web perlu adanya 

internet dan laptop ataupun komputer yang sebagian besar peserta 

didik pasti memilikinya, namun ada pula peserta didik yang tidak 

mampu untuk memilikinya. Hal itulah tugas dari sekolah untuk 

memberikan fasilitas yang lengkap agar seluruh peserta didik dapat 

merasakan proses pembelajaran tersebut tanpa terkecuali.  

 

D. Kajian Materi Virus 

 

Materi yang dipakai dalam penelitian ini ialah materi virus. Materi 

virus ialah satu diantara materi lain yang dipelajari oleh peserta didik 

kelas X semester genap di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar. Adanya 
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penggunaan penilaian e-portofolio bersamaan dengan pemberian 

umpan balik langsung oleh guru akan memberi kemudahan bagi 

peserta didik dalam memahami dan juga akan meningkatkan habits of 

mind terhadap materi virus. Adapun kajian kurikulum pada materi 

virus sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 

Kajian Kurikulum 2013 SMA/MA 

Materi Virus 

      
Kompetensi 

Inti 

(KI) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 
Indikator Materi 

Pokok 

Materi 

1. Menghaya

ti dan 

mengamal

-kan  

ajaran 

agama 

yang 

dianutnya 

  1. Pengerti-

an Virus 

2. Ciri dan 

Struktur 

Virus 

3. Replikasi 

Virus 

4. Peranan 

Virus 

2. Menghaya

ti dan 

mengamal

-kan 

perilaku 

jujur, 

disiplin, 

tanggung 

jawab, 

peduli 

(gotong 

royong, 

kerjasama, 

toleran, 

damai), 

santun, 

responsif 

dan 

proaktif 

dan 
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Kompetensi 

Inti 

(KI) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 
Indikator Materi 

Pokok 

Materi 

menunjuk

an sikap 

sebagai 

bagian 

dari solusi 

atas 

berbagai 

permasala-

han dalam 

berinterak

si secara 

efektif 

dengan 

lingkunga

n sosial 

dan alam 

serta 

dalam 

menempat

-kan diri 

sebagai 

cerminan 

bangsa 

dalam 

pergaulan 

dunia 

3. Memaham

i, 

menerapka

n, 

menganali

-sis 

pengetahu

an faktual, 

konseptual

, 

prosedural 

berdasarka

n rasa 

ingintahu-

nya 

tentang 

 3.3 

Menerapkan 

pemahaman 

tentang virus 

berkaitan  

tentang ciri, 

replikasi, dan 

peran virus 

dalam aspek 

kesehatan 

masyarakat. 

 

 

3.3.1 Menjelaskan 

ciri-ciri virus. 

3.3.2 Menggam-

barkan 

struktur virus 

berdasarkan 

kajian 

pustaka. 

3.3.3 Mengklasifik

asikan virus 

dengan 

materi 

genetik yang 

dimilikinya 

berdasarkan 

kajian 
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Kompetensi 

Inti 

(KI) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 
Indikator Materi 

Pokok 

Materi 

ilmu 

pengetahu

an, 

teknologi, 

seni, 

budaya, 

dan 

humaniora 

dengan 

wawasan 

kemanusia

-an,  

kebangsaa

n, 

kenegaraa

n, dan 

peradaban 

terkait 

fenomena 

dan 

kejadian, 

serta 

menerapka

n 

pengetahu

an 

prosedural 

pada 

bidang 

kajian 

yang 

spesifik 

sesuai 

dengan 

bakat dan 

minatnya 

untuk 

memecah-

kan 

masalah 

 

 

pustaka. 

3.3.4 Membanding

kan siklus 

litik dengan 

siklus 

lisogenik 

pada replikasi 

virus. 

3.3.5 Menyimpulk

an peranan 

virus dalam 

kehidupan. 
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Kompetensi 

Inti 

(KI) 

Kompetensi 

Dasar (KD) 
Indikator Materi 

Pokok 

Materi 

4. Mengolah, 

menalar, 

dan 

menyaji 

dalam 

ranah 

konkret 

dan ranah 

abstrak 

terkait 

dengan 

pengemba

ng-an dari 

yang 

dipelajari-

nya di 

sekolah 

secara 

mandiri, 

dan 

mampu 

mengguna

-kan 

metoda 

sesuai 

kaidah 

keilmuan 

4.3 Menyaj

ikan  

data 

tentang 

ciri, 

replikas

i, dan 

peran 

virus 

dalam 

aspek 

kesehat

an  

dalam 

bentuk 

model/ 

charta. 

 

4.3.1 Mengkomunik

asikan cara 

menghindari 

diri dari bahaya 

virus, seperti 

influenza, 

AIDS, Flu 

burung 

 

Sumber : Silabus SMA Negeri 1 Terbanggi Besar 

 

Tabel 2.4 

Materi Virus 

No Kajian Materi Uraian Materi 

   

1. 

Sejarah 

Penemuan 

Virus 

Awal mula virus ditemukan tahun 1982 oleh ilmuan 

Jerman yaitu Adolf Meyer. Penemuan itu ialah 

penyakit yang menimbulkan bintik kekuningan pada 

daun tembakau, daun yang terkena penyakit dapat 

menularkan penyakit ke tanaman tembakau lain. 

Kemudian Meyer melakukan percobaan yaitu 

menyemprotkan getah tanaman yang terkena 
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penyakit pada tanaman yang sehat, hasilnya ialah 

tanaman sehat menjadi tertular.63 

    

2. 

 

Virus 

Virus adalah partikel dengan ukuran terkecil yang 

berdiameter 20 nm. Ukuran virus sekitar 20-300nm. 

Virus berukuran sangat kecil dan lebih sederhana 

bandingkan dengan bakteri. Hal tersebut telah 

diterangkan didalam Al-Qur‘an surat An-Nahl ayat 8 

sebagai berikut:64 

 

 َويَۡخلُُق َما َل  
لَُمى ََ َوٱۡلَخۡيَل َوٱۡلبَِغاَل َوٱۡلَحِميَز لِتَۡزَكبُىهَا َوِسينَة ۚٗ ۡۡ ََ ٨ 

 

Artinya : ―dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal 

dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) 

perhiasan. Dan Allah menciptakan apa 

yang kamu tidak mengetahuinya.‖(QS. 

An-Nahl:8) 

 

Surah An-Nahl ayat 8 menerangkan bahwa Allah 

SWT menciptakan seluruh makhluk hidup dengan 

berbagai macam bentuk yang tidak diketahui oleh 

manusia terdahulu. Sesudah para ahli menemukan 

alat mikroskop, barulah manusia dapat melihat 

makhluk hidup yang paling kecil. Hal  ini menjadi 

bukti bahwa  makhluk hidup yang ukurannya 

sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh mata 

telanjang seperti virus telah dijelaskan dalam Al-

Qur‘an. 

 

   

3. 

Ciri  dan 

Struktur Virus 

Ciri-ciri virus antara lain: 

1.  Virus bersifat aseluler 

2. Virus dapat dikristalkan 

3. Virus termasuk benda peralihan antara 

                                                           
63 Neil A. Campbell, Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 

2010). h.413 
64  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya 

(Jakarta: Toha Putra Semarang, 1989). h.268 
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benda mati dan hidup 

4. Bersifat parasit obligat, yaitu tidak dapat 

hidup diluar tubuh inang 

5. Materi genetik terdiri dari DNA atau RNA 

saja 

 

 

Virus berbagai macam bentuk, antara lain : bentuk 

bulat, batang, oval, silindris, tidak beraturan dan 

bentuk seperti huruf T. 

Contoh virus dengan bentuk bulat ialah virus 

penyebab influenza dan virus penyebab AIDS, 

contoh virus bentuk batang ialah yang menyebabkan 

penyakit pada tumbuhan yaitu Tobacco Mozaik 

Virus, contoh virus oval yaitu virus rabies dan virus 

seperti huruf  T ialah bakteriofage.65 

 

 

 
Gambar : Bentuk- Bentuk Virus 

Sumber : Campbell Edisi 8 Jilid 1 

                                                           
65 Neil A. Campbell. h.414 
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Ciri virus tersebut sudah diterangkan dalam ayat Al-

Qur‘an surah Ar-Rum ayat 19 sebagai berikut:66 

 

َد يُۡخِزُج ٱۡلحَ  ۡۡ يَّ ِمَن ٱۡلَميِِّت َويُۡخِزُج ٱۡلَميَِّت ِمَن ٱۡلَحيِّ َويُۡحِي ٱۡۡلَۡرَض بَ

لَِك َُۡخَزُجى ََ    ٩١َمۡىَِهَاۚٗ َوَكَذَٰ

Artinya : ―Dia mengeluarkan yang hidup dari yang 

mati dan mengeluarkan yang mati dari 

yang hidup dan menghidupkan bumi 

sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu 

akan dikeluarkan (dari kubur.‖ (QS.Ar-

Rum:19) 

 

Berdasarkan surah Ar-Rum ayat 19 tersebut yang 

menjelaskan mengenai pengubahan sesuatu yang 

hidup dari yang mati, dan pengubahan sesuatu yang 

mati dari yang hidup. Jika dihubungan dengan ciri 

virus yang dimilikinya, virus dapat dikatakan 

makhluk hidup dan bisa pula dikatakan benda mati. 

Virus dikatakan makhluk hidup karena virus 

mempunyai materi genetik berupa DNA atau RNA 

saja yang dilingkupi dengan selubung yang disebut 

kapsid sehingga mampu memperbanyak diri dalam 

sel inang. Namun virus dapat pula dikatakan benda 

mati karena virus mampu dikristalkan apabila berada 

diluar sel inang 

 

Struktur Virus antara lain: 

1. Kepala, berisi asam nukleat (DNA/RNA) 

2. Kapsid merupakan selubung berupa protein  

3. Isi tubuh terletak  di sebelah bagian dalam 

kapsid berupa materi genetic, yaitu suatu 

molekul pembawa sifat keturunan. 

4. Ekor virus berfungsi untuk melekatkan 

tubuh pada inang67 

                                                           
66 Departemen Agama Republik Indonesia. h.300 
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     Gambar  Struktur Virus 

 Sumber : gurupendidikan.co.id 

    

4.  

Replikasi 

Virus 

Replikasi virus terbagi menjadi dua yaitu sebagai 

berikut : 

a. Siklus Litik 

Pada siklus litik, virus akan menghancurkan sel 

bakteri. Siklus ini memiliki 5 tahapan yang 

diantaranya ialah: 

1. Fase adsorpsi atau tahap menempel pada 

dinding sel inang 

2. Fase injeksi/penetrasi, setelah ekor virus 

menempel, selanjutnya virus mengeluarkan 

enzim lisozim yang berfungsi untuk 

melubangi dinding sel bakteri. Kemudian 

kapsid virus akan memasukkan asam 

nukleatnya. 

3. Fase sintesis, DNA virus akan melakukan 

replikasi diri secara berulang dengan cara 

mengkopi diri dengan jumlah yang banyak 

memakai bahan dari DNA bakteri . 

4. Fase perakitan, fase ini menghasilkan 

komponen-komponen virus yang 

selanjutnya dirakit menjadi kapsid virus 

secara utuh. 

5. Fase lisis, saat perakitan virus selesai maka 

sel bakteri akan hancur dan pecah, serta 

mengeluarkan virus baru yang akan 

                                                                                                                              
67 Lud Waluyo, Mikrobiologi Umum (Malang: UMM Press, 2007). h.229 
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menginfeksi bakteri lain. 

 

b. Silkus Lisogenik 

Pada siklus ini, virus bereplikasi tanpa memecahkan 

inangnya. DNA virus akan bergabung dengan DNA 

bakteri. 

Terdapat 7 tahapan pada siklus ini  

diantaranya ialah: 

1. Fase adsorpsi atau tahap menempel pada 

dinding sel inang 

2. Fase injeksi/penetrasi, setelah ekor virus 

menempel, selanjutnya virus mengeluarkan 

enzim lisozim yang berfungsi untuk 

melubangi dinding sel bakteri. Kemudian 

kapsid virus akan memasukkan asam 

nukleatnya. 

3. Fase penggabungan,  DNA virus bergabung 

dengan DNA bakteri. DNA bakteri 

berbentuk seperti benang ganda berpilin. 

DNA bakteri akan putus, selanjutnya DNA 

virus bergabung antara benang yang telah 

terputus itu. Sehingga DNA bakteri akan 

mengandung materi genetic dari virus 

4. Fase Pembelahan, DNA virus telah menjadi 

bagian dari DNA bakteri, oleh karena itu 

apabila DNA bakteri membelah diri maka 

profag ikut membelah diri pula sehingga 

setiap sel anakan bakteri akan mengandung 

profag didalamnya. 

5. Fase sintesis, jika keadaan lingkungan tidak 

menguntungkan, profag dapat aktif. 

Selanjutnya profag akan memisahkan diri 

dengan DNA bakteri. DNA virus akan 

membelah diri secara berulang dan 

terbentuklah DNA virus dengan jumlah 

banyak. 
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6. Fase perakitan, fase virus akan membentuk 

tubuh secara utuh. 

7. Fase litik setelah virus baru terbentuk maka 

terjadi lisis sel bakteri. Virus yang telah 

terbentuk akan keluar dari sel inang dan 

akan menyerang sel bakteri lain. 68 

 

 
Gambar Siklus Litik dan Lisogenik 

Sumber : gurupendidikan.co.id 

 

   

5. 

Peranan Virus Peranan virus dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Virus yang menguntungkan 

1. Pembuatan antitoksin, dengan 

memanfaatkan gabungan sifat DNA 

yang menguntungkan antara virus dan 

gen lainnya. Contohnya Toksoid 

tetanus 

2. Pembuatan vaksin, vaksin digunakan 

untuk kekebalan tubuh ataupun 

antibody. Vaksin adalah bibit penyakit 

yang sudah dilemahkan dan tak 

berbahaya lagi. Contohnya vaksin 

polio, cacar, campak. 

3. Pembuatan insulin. Virus penyebab 

kanker dapat dicangkokkan bersama 

                                                           
68 Koes Irianto, Mikrobiologi (Bandung: Yrama Widya, 2006). h.201 
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gen-gen penghasil insulin atau zat lain 

ke bakteri itu berkembangbiak dengan 

cepat bersamaan dengan memproduksi 

insulin. 

b. Virus yang merugikan 

1. Influenza, penyakit flu disebabkan oleh 

influenza. Gejala yang dialami ialah 

sakit kepala, batuk, demam, hidung 

tersumbat. 

2. Cacar disebabkan oleh virus  

Herpesvirus varicella yang 

menginfeksi saluran pernapasan. 

Gejalanya ialah demam, sakit kepala, 

sakit punggung, badan menggigil, dan 

lesu. 

3. Herpes Simpleks umumnya terjadi di 

kulit. Yang dialami jika terkena 

penyakit ini ialah kulit terasa panas, 

gatal, memerah, perih dan melepuh.  

 

Tabel 2.5  

Story Board Produk Media E-Portofolio Berbasis Website 

Untuk Meningkatkan Habits Of Mind Peserta Didik Kelas X 

N

o 

Bagian-

Bagian 
Gambar Keterangan 

1 Tampilan 

awal 

 

Tampilan 

website 

pada layar  

laptop. 
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N

o 

Bagian-

Bagian 
Gambar Keterangan 

2 Menu 

Profil 

 

Pada menu 

profil 

berisikan 

data diri 

dari 

pengemban

g e-

portofolio.  

3 Menu 

Kompete

nsi 

 

Pada menu 

kompetensi 

berisikan 

pencapaian 

yang 

hendak 

dicapai 

seperti 

kompetensi 

inti, 

kompetensi 

dasar dan 

indikator 

pembelajara

n. 

4 Menu 

Materi 

 
 

Pada menu 

materi 

berisikan 

materi 

virus, ayat 

Al-Qur‘an 

dan tafsir 

Al-Qur‘an. 
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N

o 

Bagian-

Bagian 
Gambar Keterangan 
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N

o 

Bagian-

Bagian 
Gambar Keterangan 
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N

o 

Bagian-

Bagian 
Gambar Keterangan 
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N

o 

Bagian-

Bagian 
Gambar Keterangan 

 

5 Menu 

Tugas 

 

 
 

 

 

Pada menu 

tugas 

berisikan 

tugas yang 

harus 

dikerjakan 

peserta 

didik dan 

disertai 

juga tempat 

mengungga

h tugas. 

6 Menu 

Daftar 

Pustaka  

 Pada menu 

daftar 

pustaka 

berisikan 

referensi 

buku dan 
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N

o 

Bagian-

Bagian 
Gambar Keterangan 

 

sumber dari 

internet 

yang 

digunakan 

sebagai 

penunjang 

website dan 

materi virus 

 

7 Bagian 

Akhir 

 

 
 

Terdapat 

tambahan 

fitur 

edmodo 

untuk 

mempermu

dah peserta 

didik 

mengerjaka

n soal yang 

diberikan 

dan artikel 

yang 

berjudul 

mengenal 

perilaku 

bullying 

untuk 

menambah 

pengetahua

n peserta 

didik serta 

mencegah 

terjadinya 

bullying. 
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E. Penelitian Relevan 

Penelitian yang berkaitan dengan penilaian e-portofolio sudah 

banyak dilakukan, seperti yang dilakukan Muhammad Taufiq, 

Sudarmin, Erna Noor Savitri, dan Andin Vita Amalia yang dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa hasil akhir belajar peserta didik yang 

memakai e-portofolio dianggap lebih baik dibanding dengan penilaian 

konvensional dikarenakan peserta didik akan mampu berpikir kritis 

dengan baik jika memakai e-portofolio, selain itu untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik.
69

 Sama halnya menurut Arfilia dan Khairul 

Basyar yang menyatakan bahwa dengan mengaplikasikan 

pembelajaran menggunakan e-portofolio tematik terpadu berbasis web 

blog memperoleh hasil dalam kenaikan perilaku karakter kritis dan 

kreatif pada mahasiswa calon guru SD.
70

  

E-portofolio dalam penggunaannya memiliki kelebihan karena 

memakai media berbasis komputer. Penelitian dengan judul 

―Pengembangan Electronic Portfolio (E-Portfolio) Sebagai 

Assessment Pembelajaran Biologi‖ yang dilakukan  Slamet 

Firmansyah, dkk mengatakan bahwa hasil uji keefektifan dalam 

menggunakan e-portofolio menunjukkan bahwa kelas  eksperimen 

yang memakai e-portofolio mengalami kenaikan pada hasil belajar 

yang bertambah baik, kelas kontrol hasil uji t juga menunjukkan 

perbedaan yang bermakna. Pekerjaan yang diberikan pada peserta 

didik juga memperlihatkan nilai rata-rata tugas sebesar 84.
71

 Menurut 

kutipan yang diambil dalam jurnal penelitian Slamet Firmansyah, dkk,  

Kankanrata dalam hasil penelitiannya mengemukakan bahwa 

pengembangan e-portofolio mempunyai banyak kegunaan untuk guru 

dan peserta didik. Sebanyak 85,2% peserta didik berpendapat bahwa 

adanya assessment portofolio dapat memberi kemudahan peserta didik 

                                                           
69 Taufik et al., ―Efektivitas Penerapan Electronic Portofolio Mendukung 

Kebijakan Paperless.‖ 
70  Arfilia Wijayanti, Moh. Aniq Khairul Basyar, ‗Pengembangan E-

Portofolio Tematik-Terpadu Berbasis Web Blog Untuk Menanamkan Karakter Kritis 

Dan Kreatif Melalui Pembelajaran IPA‘, Phenomenon : Jurnal Pendidikan MIPA, 7.1 

(2017), 30 <https://doi.org/10.21580/phen.2017.7.1.1499>.h.38 
71  Slamet Firmansyah, Edy Chandra, and Ipin Aripin, ‗Pengembangan 

Electronic Portfolio ( e-Portfolio ) Sebagai a Ssessment Pembelajaran Biologi‘, Jurnal 

Bio Education, 4.2 (2019). h.54 
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dalam pengembangan penilaian diri sehingga bisa membenahi 

pengetahuan yang telah dicapainya.
72

 Lukitasari,et al (2016) 

mengatakan bahwa e-portofolio memiliki kemampuan dan memberi 

kemudahan mahasiswa dalam memahami materi Biologi menjadi 

lebih baik.  

Menurut penelitian Albertus dan Setya Chendra yang berjudul 

‗Pengembangan Electronic Portfolio Berbasis Web Sebagai Galeri 

Karya Mahasiswa‘ menyatakan bahwa hasil penilaian terhadap 

aplikasi ialah 3,99. Penilaian tersebut masuk ke dalam kategori 

rekomendasi dengan rentang skor 3,4 s/d 4,2. Berdasarkan riset 

tersebut dapat dikatakan bahwa aplikasi e-portfolio sebagai galeri 

karya mahasiswa ini dinilai rekomendasi.
73

 

Novika Optiana (2019) yang menghasilkan penilaian tanggapan 

peserta didik dengan rerata 84,56% termasuk dalam kriteria sangat 

layak yang mencakup aspek kegunaan, aspek kemudahan, dan aspek 

kepuasan yang disimpulkan sangat menarik.
74

  Chalim dan Hafidah 

(2021) menyatakan bahwa 9 mahasiswa berpendapat mampu 

memahami kuliah yang diadakan dengan komprehensif, hal itu 

memperlihatkan bahwa e-portofolio berpengaruh dalam peningkatan 

sikap percaya diri dan 81% peserta didik memberikan respon positif 

mengenai e-portofolio yang memudahkan dalam menyelesaikan tugas 

dan berguna dalam pembelajaran bahasa inggris.
75

 

Habits Of Mind atau sering disebut dengan kebiasaan berpikir 

mempunyai  kontribusi yang berpengaruh dalam kegiatan 

pembelajaran dan kemajuan individu dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan. Kebiasaan berpikir pada seseorang perlu dibentuk, 

diasah dan dikembangkan, hal itu lah yang membuat kebiasaan 

berpikir sangat penting. Kegiatan dalam kehidupan sehari-hari 

                                                           
72 Firmansyah, Chandra, and Aripin. h.54 
73  Albertus Hari Afandi and Setya Chendra Wibawa, ‗Pengembangan 

Electronic Portfolio Berbasis Web Sebagai Galeri Karya Mahasiswa‘, It-Edu, 4.1 

(2019). h.188 
74  Novika Optiana and Muchlas, ―Pengembangan Panduan Penilaian 

Berbasis E-Portofolio Menggunakan Edmodo Dalam Pembelajaran Praktikum Fisika 

Untuk Sekolah Menengah Atas,‖ Riset Dan Kajian Pendidikan Fisika 6, no. 2 (2019): 

1–5, https://doi.org/10.12928/jrkpf.vxix.xxxx. 
75 Chalim Fathul Muin, ―Students ‘ Perceptions on the Use of E-Portfolio 

for Learning Assessment‖ 13, no. 1 (2021). 
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dasarnya pasti sudah melakukan proses berpikir dan pemikiran, 

namun terkadang seseorang tidak memiliki usaha untuk 

memaksimalkannya secara benar.
76

 

Portofolio elektronik adalah suatu kumpulan dari hasil karya 

peserta didik dalam bentuk elektronik yang sudah tersusun oleh 

pengguna sebagai bentuk catatan kemajuan dirinya. Portofolio adalah 

istilah yang umumnya mengacu pada alat elektronik yang mendukung 

konsep tujuan, pedagogis, dan penilaian yang terdapat dalam 

portofolio berbasis kertas. Pembuatan portofolio elektronik untuk 

menutupi kelemahan yang ada pada penilaian portofolio terdahulu, 

ialah untuk memudahkan dalam penyimpanan serta administrasi hasil 

karya peserta didik. Portofolio elektronik dapat dengan mudah diakses 

baik oleh pendidik, teman, orang tua maupun orang lain. 

Kelebihan portofolio elektronik dengan portofolio berbasis kertas 

yaitu:  (a) Perkembangan belajar peserta didik dapat tampak secara 

jelas; (b) Pemusatan hasil kerja yang terbaik pada peserta didik 

memberikan dampak positif dalam belajar; (c) Terjadi perbandingan 

antara hasil kerja saat ini dengan yang terdahulu memberikan 

dorongan yang besar dari pada memadankan dengan milik orang lain; 

(d) Keahlian asesmen dikembangkan menuju pada pemilahan contoh 

dari suatu pekerjaan dan menetapkan pilihan terbaik; (e) Peserta didik 

diberikan kesempatan bekerja disesuaikan dengan perbedaan individu; 

(f) Menjadi alat komunikasi yang jelas mengenai perkembangan 

belajar peserta didik, baik bagi siswa, orang tua, dan lainnya.
77

 Dalam 

penelitian Nurbani  dan Permana (2020) mengungkapkan penggunaan 

e-portofolio dapat dilakukan dengan  menghubungkan jaringan 

internet, memudahkan untuk dosen dan mahasiswa kapanpun dan 

dimanapun  serta memantau keterlambatan mahasiswa dalam 

mengumpulkan e-portofolio.
78

 Lukitasari,et al (2016) mengatakan 

bahwa e-portofolio memiliki kemampuan dan memberi kemudahan 

                                                           
76 Masiah dan Adawiyah. h.121 
77  Izza Aliyatul Muna, ‗Asesmen Portofolio dalam Pembelajaran IPA di 

Sekolah Dasar‘, Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains, 2.1 (2017). h.128  
78  Nurbani and Permana, ―Efektivitas E-Portofolio Berbantuan Edmodo 

Terhadap Keaktifan Belajar Dan Kreativitas Mahasiswa Pada Matakuliah Desain 

Grafis.‖ 
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mahasiswa dalam memahami materi Biologi menjadi lebih baik.
79

 

Penilaian yang diberikan mahasiswa terhadap adanya e-portofolio 

adalah dapat memberikan peningkatan hubungan antara mahasiswa 

dengan dosen, peningkatan diskusi dan kerja sama yang dilakukan 

secara online, serta membuat  suasana perkuliahan menjadi lebih 

bersemangat.
80

 

 

F. Kerangka Berpikir Penelitian  

Kerangka berpikir pengembangan media e-portofolio berbasis 

website dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

  

                                                           
79 Marheny Lukitasari, Jeffry Handhika, and Wasilatul Murtafiah, ‗Potensi 

E-Portofolio Sebagai Asesmen Alternatif Di Perguruan Tinggi‘, Prosiding Seminar 

Nasional Hasil Penelitian, 2016.h.57. 
80  Muchlas Muchlas, ‗Enhancing E-Learning Effectivity through the 

Discussion Method Combined with e-Portfolio Assignments for Vocational Education 

Master Students during a Pandemic‘, Jurnal Pendidikan Vokasi, 10.3 (2020), 238–48 

<https://doi.org/10.21831/jpv.v10i3.35793>. h.244 
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Gambar 2.2 

Alur Kerangka Berpikir Penelitian 
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