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ABSTRAK 

PENGARUH ASESMEN PORTOFOLIO ELEKTRONIK TERHADAP 

PENGUASAAN KONSEP DAN SIKAP ILMIAH SISWA KELAS XI PADA 

MATA PELAJARAN BIOLOGI DI MAN 2 

BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh: 

Desta Ayu 

 

Penilaian pada hakikatnya merupakan sebagai sebuah proses yang ditempuh oleh 

peserta didik untuk mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang dapat digunakan 

dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai peningkatan dan penurunan 

penilaian peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Asesmen 

Portofolio Elektronik terhadap Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah Siswa kelas XI 

pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar Lampung. Metode Penelitian ini 

menggunakan Quasi eksperimen dengan desain the matching-only pretest-postest 

control group design. Instrumen penelitian terdiri dari tes penguasaan konsep, angket 

sikap ilmiah, angket respon siswa dan catatan lapangan. 

Sesuai hasil penelitian, nilai Penguasaan Konsep pretest di kelas eksperimen 

57,95, nilai Penguasaan Konsep postest 87,76 dengan perolehan N-Gain 0,73 

termasuk kategori Tinggi. Pada kelas kontrol nilai Penguasaan Konsep pretest 61,39 

dan nilai Penguasaan Konsep postest 77,65 serta memperoleh N-Gain sebesar 0,42 

termasuk kategori Sedang. Dan untuk nilai daftar ceklis awal Sikap Ilmiah 57,15 dan 

daftar ceklis akhir Sikap Ilmiah 82,82 dengan N-Gain 0,59 termasuk kategori Sedang. 

Pada kelas kontrol nilai daftar ceklis awal Sikap Ilmiah 73,18 dan daftar ceklis akhir 

sebesar 77,21 dengan N-Gain 0,36 termasuk kategori sedang.  

Berdasarkan uji t independent Penguasaan Konsep untuk nilai N-Gain diperoleh 

sig. (2-tailed) 0,00 ≤ α (0,05), maka Asesmen Portofolio Elektronik berpengaruh 

terhadap Penguasaan Konsep, dan uji t independent Sikap Ilmiah untuk nilai N-Gain 

diperoleh sig. (2-tailed) 0,00 ≤ α (0,05), maka Asesmen Portofolio Elektronik 

berpengaruh terhadap Sikap Ilmiah. Untuk korelasi diperoleh Sig.(2-tailed) 0,002 ≤ 

0,05, dan terlihat dari nilai pearson correlation 0,788** artinya Asesmen Portofolio 

Elektronik berkorelasi sebesar 78% terhadap Penguasaan Konsep. Untuk korelasi 

DIPEROLEH Sig. (2-tailed) 0,013 dan pearson correlation sebesar 0,796**, artinya 

Asesmen Portofolio Elektronik berpengaruh sebesar 79% terhadap Sikap Ilmiah. 

Berdasarkan hasil angket respon siswa diketahui bahwa siswa merespon positif 

terhadap pembelajaran yang dilakukan.  

 

Kata Kunci : Asesmen Portofolio Elektronik, Penguasaan Konsep dan Sikap 

Ilmiah 
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MOTTO 

 

                                

                                   

        

 

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang 

dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia”.
1
 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, CV. Jumanatul’Ali-art, 2006, h. 250 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang 

akan datang.
1
 Upaya untuk meningkatkan mutu  pendidikan  di sekolah harus 

melalui pembelajaran. Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan pendidik untuk 

membantu peserta didik agar dapat menerima pengetahuan yang diberikan dan 

membantu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran.
2
 Tujuan pembelajaran 

adalah seperangkat hasil pendidikan yang tercapai oleh peserta didik setelah 

diselenggarakan kegiatan pendidikan. Perubahan secara terus menerus menuntut 

perlunya perbaikan Standar Nasional Pendidikan 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 yang meliputi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

                                                           
1
 UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (pasal 1 ayat 1).Lihat 

Departemen Agama RI Himpunan Peraturan Perundang-undangan Sistem Pendidikan Nasional, 

Dirjend. Binbaga Islam Jakarta, 1991,h. 3 
2
 Jamil Suprihati ningrum, Strategi Pembelajaran, Teori dan Aplikasinya, (Jogjakarta:Ar-

RuzzMedia,2013),h.75. 

1 

 



2 
   
 
 
 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar 

penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah Standar Nasional 

Pendidikan yang  berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian 

hasil belajar peserta didik.
3
  

Asesmen merupakan sebagai sebuah proses yang ditempuh oleh peserta didik  

untuk mendapatkan informasi dan bukti-bukti yang dapat digunakan dalam rangka 

membuat keputusan-keputusan mengenai peningkatan dan penurunan peserta 

didik, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan, metode atau 

instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan, lembaga, organisasi atau institusi 

resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas tertentu.
4
 Dengan melakukan 

penilaian, guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui 

kemampuan peserta didik. Jadi penilaian bertujuan untuk melihat proses 

perkembangan peserta didik dari kurun waktu tertentu yang mempengaruhi 

keberhasilannya dalam proses belajar di dalam kelas. Sebagaimana firman Allah 

dalam Al-Qur`an surat  Al-„Ankabut ayat 2 dan 3 yang menerangkan tentang 

penilaian, yaitu :    

 

                                                           
3
 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.   
4
 Anthony J. Nitko, Educational Assesment of Student, (New Jersey/Columbus, Ohio: Merril, 

an imprint of Printice Hall, 1996), h. 4 
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Artinya: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin 

akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 

(Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
5
 

Pada ayat ini menjelaskan apabila kita mengerjakan sesuatu akan 

mendapatkan penilaian. Penilaian yang baik apabila kita melakukan pekerjaan 

dengan baik, dan apabila kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan buruk maka 

penilaiannya akan buruk. Maka apapun pekerjaannya lakukanlah dengan baik serta 

bersungguh-sungguh karena akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu 

kerjakan. Berdasarkan tafsir Al-Qur‟an surat At-Taubah, ayat 105 bila 

dihubungkan dengan asesemen menunjukan bahwasanya asesmen merupakan 

komponen yang sangat penting dan harus dilaksanakan dalam kegiatan 

pembelajaran. Kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pembelajaran 

saja tidak cukup, tetapi mereka harus diuji untuk mengukur perkembangannya. 

Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran harus dilakukan penilaian untuk 

mengetahui kemajuan belajar peserta didik terutama pada mata pelajaran Biologi.   

Biologi merupakan suatu ilmu yang dikembangkan melalui observasi, proses 

ilmiah serta dengan metode ilmiah memberi konsekuensi dalam pembelajarannya. 

                                                           
5
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2006), h. 

203 
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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. Pembelajaran Biologi 

menekankan pada pemberian pengalaman langsung, sehingga peserta didik perlu 

dibantu untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya peserta didik 

mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar.
6
 

Sebagaimana hakikat IPA ada yang sebagian produk dan sebagian proses, 

maka dalam penilaian belajar Biologi pun terdapat penilaian produk atau hasil 

belajar dan penilaian proses belajar.
7
 Sehingga dalam proses pembelajaran tidak 

hanya menggunakan penilaian sumatif saja, tetapi harus diimbangi dengan 

menggunakan penilaian formatif  agar penilaian dan tujuan dalam pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik. 

Asesmen formatif dalam pembelajaran memiliki komponen yaitu feedback 

(umpan balik) serta memfasilitasi peserta didik untuk melakukan penilaian diri 

(self assessment). Asesmen formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan 

untuk mencari umpan balik (feedback), yang selanjutnya hasil penilaian tersebut 

dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar-mengajar yang sedang atau 

yang sudah digunakan. Jadi, sebenarnya asesmen formatif itu tidak hanya 

dilakukan pada tiap akhir pelajaran, tetapi bisa juga ketika pelajaran sedang 

                                                           
6
 Nuryani Y, Dkk, Strategi Belajar Mengajar Biologi Cammon Textbook, (Bandung: 

FKIPMIFA Universitas Pendidikan Indonesia, 2003), h. 37 
7
 Ibid, h.178.  
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berlangsung.
8
 Ina latifa, menyatakan, asesmen formatif adalah keseluruhan 

aktivitas guru dan atau peserta didik 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 peserta didik. 

Penggunaan asesmen diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Salah satu komponen asesmen formatif 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 peserta didik dengan guru secara langsung. 

Written feedback dilakukan dengan cara memberi informasi berupa koreksi 

terhadap jawaban singkat peserta didik yang salah atau kurang tepat pada lembar 

jawaban peserta didik atau tugas-tugas.
10

  

 Pemberian feedback (umpan balik) merupakan kunci dalam pembelajaran. 

Umpan balik yang efektif dapat memberikan bimbingan kepada peserta didik 

                                                           
8
 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip Evaluasi Pengajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1992), h. 26 
9
 Ina Latifa Rahmawati, “Pengembangan Asesmen Formatif Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Self Regulation Siswa Pada Tema Suhu dan Perubahanya”, Unnes Science Education 

Journal ISSN 2252-6617 ( April 2015), h. 834
 

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   
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bagaimana melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran sehingga dapat 

memperkecil tingkat kesalahan peserta didik. 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 peserta didik 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 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 peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan 

status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata 

pelajaran tertentu.13 Teknik self assessment dapat mengukur pencapaian 

kompetensi yang dipelajari peserta didik seperti ranah kognitif, afektif dan 

                                                           
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 Pendidikan  NO. 1 ( Februari 2011), 

h.113 
13

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

h. 116 
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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 kepercayaan untuk menilai dirinya 

sendiri, 2) mahasiswa menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya,  karena ketika 

mereka melakukan penilaian, harus menyadari 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 assessment yang ada 

dalam asesmen formatif dapat mengukur pencapaian kompetensi yang dipelajari 

peserta didik seperti ranah kognitif, dan afektif. Anas Sudijono dan Bloom 

menyatakan, ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 
15

 

Segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk kedalam 

ranah kognitif dimana penguasaan konsep merujuk pada ranah tersebut. 

Penguasaan konsep merupakan salah satu bagian dari hasil belajar yang merujuk 

ke arah kognitif. Penguasaan konsep adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh 

peserta didik setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar yang didasarkan 

pada kriteria tertentu. Penguasaan konsep adalah suatu indeks yang menentukan 

berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar, dengan kata lain penguasaan 

                                                           
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 
15

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

2013), h. 49 etseq   
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adalah pemahaman dan kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan dan 

kepandaian untuk memecahkan masalah atau persoalan.
16

 Konsep merupakan hasil 

utama pendidikan. Konsep merupakan batu pembangun berpikir. Konsep 

merupakan dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip 

dan generalisasi. Untuk memecahkan masalah seseorang peserta didik harus 

mengetahui aturan-aturan yang relevan dan aturan-aturan ini didasarkan pada 

konsep-konsep yang diperolehnya.
17

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

seseorang yang memiliki penguasaan konsep yang bagus maka dengan mudah 

memahami materi-materi pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

Meningkatkan hasil belajar peserta didik selain mengukur aspek kognitif  

juga melihat aspek afektif yang dimiliki peserta didik khususnya kemampuan sikap 

ilmiah. Sikap dapat didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk melakukan 

suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa 

individu maupun objek-objek tertentu.
18

 Menurut Lapierre, sikap adalah suatu pola 

perilaku, tendensasi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri 

dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimuli 

sosial yang telah terkondisikan.
19

 Sikap ilmiah adalah keadaan mental positif atau 

negatif yang dipelajari dan disusun melalui tanggapan afektif dari seseorang 

                                                           
16

 Surakhmat, Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar dan Tehnik Metodologi 

Pengajaran, (Bandung: Tarsiti, 1986), h. 25 
17

 Ratna Willis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Erlangga, 2006), h. 

62 
18

 Wayan, Sunartana, Evalusi Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), hlm. 275 
19

 Saifuddin Azwar, Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya Edisi 2, (Jakarta: Pustaka 

Belajar, 2013), h. 5 
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terhadap orang lain, benda atau terhadap kejadian.
20

 Berdasarkan uraian tersebut 

menunjukan bahwa semua orang (baik peserta didik, mahasiswa dan orang 

dewasa) membutuhkan sikap yang baik supaya tujuan-tujuan yang diharapkan 

dapat tercapai dengan baik.  

 Sikap ilmiah bermanfaat dalam pembelajaran biologi untuk meningkatkan 

kemampuan penguasaan konsep peserta didik. Karena peserta didik yang memiliki 

sikap ilmiah yang tinggi akan berdampak pada hasil belajar yang tinggi. 

Pernyataan ini diperkuat adanya bukti penelitian yang diungkapkan oleh Gusriana, 

yang menyatakan bahwa “semakin tinggi sikap ilmiah peserta didik terhadap  pelajaran  

fisika,  maka hasil belajar peserta didik akan semakin tinggi juga. Peserta didik 

yang memiliki sikap ilmiah yang positif terhadap fisika, akan cenderung lebih aktif 

dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan peserta didik tersebut cenderung 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi serta sikap kritis terhadap permasalahan fisika 

yang diberikan oleh guru. Artinya semakin rendah sikap ilmiah peserta didik 

terhadap  pelajaran  fisika,  maka semakin rendah pula hasil belajar peserta 

didik.”
21

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru bidang studi Biologi di 

MAN 2 Bandar Lampung mengemukakan bahwa penilaian pembelajaran yang 

banyak dipergunakan adalah paper and pencil test yang belum melatih ragam 

                                                           
20

Arthur A Carin, Building a Foundation For Scientific and Tecnological Literacy, 

(Colombus: Merril Publishing Company, 1997), h. 14-17 
21

 Gusriana, “Pengaruh Sikap Ilmiah Siswa Terhadap Penguasaan Konsep  Menggunakan 

Inkuiri Terbimbing”, Jurnal Pembelajaran Fisika Universitas Lampung, (Februari 2013), h. 97 
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alternatif penilaian lain yang terkait dengan melibatkan umpan balik. Paper and 

pencil test yang diberikan berupa multiple choice yang diberikan kepada peserta 

didik menggunakan tahapan Taksonomi Bloom pada ranah kognitif. Guru belum 

pernah menggunakan asesmen portofolio elektronik dalam menilai penguasaan 

konsep dan sikap ilmiah peserta didik pada mata pelajaran Biologi dikarenakan 

guru tersebut kesulitan dalam mengkontruksi rubric dan tidak memahami cara 

mengaplikasikan asesmen portofolio elektronik. 

Kemampuan afektif yang dinilai guru belum pernah melibatkan sikap ilmiah  

peserta didik, sehingga peserta didik tidak dapat menguasai konsep materi dalam 

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

sehingga berdampak pada hasil belajar yang rendah.
22

 Untuk itu penting bagi 

peserta didik untuk melatihkan sikap ilmiah dalam belajar karena peserta didik 

yang memiliki sikap ilmiah yang tinggi akan berdampak pada hasil belajar yang 

tinggi sehingga tujuan dalam pembelajaran Biologi dapat tercapai dengan baik.  

Berdasarkan hasil observasi disekolah didapatkan rekap nilai ulangan harian 

Biologi pada  materi jaringan, Tahun Ajaran 2015/2016 pada Tabel 1.1 sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Eny Supriati, Guru Mata Pelajaran Biologi, Wawancara Hasil Belajar Peserta Didik Kelas 

XI IPA MAN 2, Bandar Lampung, 01 Maret 2015  
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Tabel 1.1 

Nilai Ulangan Harian Materi Jaringan Tumbuhan Pada Peserta Didik  

Kelas XI IPA MAN 2 Bandar Lampung Semester Ganjil  

Tahun Ajaran 2015/2016 
 

    No 

 

Nilai 

 

Kelas XI IPA 

 

Jumlah 

Peserta didik 

 

Persentase 

Nilai 

Rata-rata 

Keterangan 

 XI.1 XI.2 XI.3 XI.4 

1  85 – 94 10 9 5 7 31 19,13% 

75 

39,5% 

(64 Peserta 

didik) diatas 

rata-rata 

2 75 – 84 9 11 7 6 33 20,37% 

3 65 – 74 8 4 9 8 29 17,90% 60,49% 

(98 Peserta 

didik) 

dibawah 

rata-rata 

4 55 – 64 3 8 6 8 25 15,43% 

5 < 55 8 8 15 13 44 27,16% 

Jumlah 38 40 42 42 162 100%  162 Orang 

Sumber: Eny Supriati, Dokumen Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Jaringan, Semester 

Ganjil, MAN 2 Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2015/2016 

Sedangkan untuk hasil belajar nilai afektif ditampilkan pada Tabel 1.2 di bawah 

ini: 

Tabel 1.2 

Nilai Afektif Materi Jaringan Tumbuhan Pada Peserta Didik  

Kelas XI IPA MAN 2 Bandar Lampung Semester Genap  

Tahun Ajaran 2015/2016 

NO Nilai 
Kelas XI IPA Jumlah 

Peserta didik 
Persentase 

Nilai 

Rata-rata 
Keterangan 

XI.1 XI.2 XI.3 XI.4 

     1 84-100 16 12 10 8 46 28,39% 

75 

58,63% 

(95 Peserta 

didik) 

diatas rata-

rata 

2 75-84 10 13 16 10 49 30,24% 

3 65-74 14 15 16 22 67 41,35% 

41,35% 

(67 Peserta 

didik) 

dibawah 

rata-rata 

Jumlah 38 40 42 42 162 100%   

Keterangan :  

A = Sangat Baik (84-100) 

B = Baik (75-84) 

C = Kurang Baik (65-74) 

Sumber: Eny Supriati, Dokumen Nilai Ulangan Harian Mata Pelajaran Jaringan, Semester 

Ganjil, MAN 2 Bandar Lampung, Tahun Ajaran 2015/2016. 
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Berdasarkan hasil rekapitulasi data ulangan harian peserta didik kelas XI IPA 

pada materi jaringan pada Tabel 1.1 Tahun Ajaran 2015/2016 dapat diketahui 

bahwa dari total keseluruhan 162 peserta didik yang mencapai nilai rata-rata 

sebesar 64 peserta didik atau 39, 5% dan peserta didik yang tidak mencapai nilai 

rata-rata sebesar 98 peserta didik atau 60,49%. Dari Tabel 1.1 menunjukan bahwa 

nilai penguasaan konsep peserta didik masih rendah hal ini terlihat dari peserta 

didik yang belum mencapai nilai rata-rata ulangan harian seperti yang diharapkan. 

Didukung oleh hasil fakta lapangan yang menunjukan pembelajaran yang berpusat 

pada guru, proses penilaian yang dilakukan dalam bentuk paper and pencil test 

yang menekankan pada kemampuan kognitif tanpa memberikan written feedback. 

Akibatnya peserta didik tidak dapat melakukan perbaikan dalam proses 

pembelajaran yang dapat memperkecil tingkat kesalahan peserta didik. Sehingga 

kemampuan penguasaan konsep peserta didik belum meningkat secara sempurna. 

Selanjutnya berdasarkan hasil rekapitulasi untuk nilai afektif sikap peserta 

didik pada pelajaran Biologi kelas XI IPA pada Tabel 1.2 Tahun Ajaran 2015/2016 

menunjukan bahwa peserta didik yang telah mencapai nilai rata-rata memperoleh 

nilai A (85-100) dan nilai B (75-84) berjumlah 95 peserta didik atau 58,63% 

sedangkan peserta didik yang belum mencapai nilai rata-rata mendapat nilai C (65-

74) berjumlah 67 peserta didik atau 41,35%. Dari Tabel 1.2 menunjukan 

persentase rata-rata nilai afektif peserta didik belum sesuai dengan yang 

diharapkan. Hal ini diperkuat dari keterangan guru pelajaran Biologi pada Tahun 

Ajaran 2015/2016 dan penjelasan dari Tabel 1.2 menunjukan bahwa nilai afektif 
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sikap peserta didik pada pelajaran Biologi masih rendah karena banyak peserta 

didik yang belum memenuhi standar nilai afektif. 

Materi jaringan yang dipilih sebagai wadah penelitian karena materi ini 

mengkaji struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang abstrak dan kompleks. 

Terdapat banyak hal yang menyebabkan materi jaringan yang sulit dipahami oleh 

peserta didik yaitu banyak melibatkan organ-organ, proses, dan mekanisme 

kompleks yang abstrak dan objek-objek mikroskopis. Seperti yang diungkapkan 

Tekkaya, Ozkan dan Sunggur dalam sekripsi Durataun Nafisah berdasarkan studi 

terbarunya yang menunjukan bahwa, siswa memiliki masalah dalam memahami 

topik-topik biologi seperti internal organ, sistem organ dan proses dari tubuh 

mereka sendiri.23  

Guna mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di MAN 2 Bandar 

Lampung. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan 

penilaian yang sesuai dengan pembelajaran yang mampu meningkatkan 

penguasaan konsep dan sikap ilmiah peserta didik pada materi jaringan tumbuhan. 

Istilah portofolio elektronik dan portofolio berbasis komputer dipakai untuk 

mendeskripsikan proses dan hasil tugas portofolio yang disimpan dalam format 

elektronik. Portofolio elektronik adalah dokumen peserta didik dalam format 

elektronik yang memuat informasi tentang peserta didik (seperti transkrip, surat 

rekomendasi, dan catatan sejarah hasil karya) dan karya terpilih dari peserta didik 

                                                           
23

 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  
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(seperti contoh tulisan, proyek multimedia, karya seni) yang dibuat dalam 

berbagai format media termasuk di dalamnya blog dan website.
24

 

Portofolio elektronik atau portofolio digital atau web folio atau e-folio, 

merupakan kumpulan  karya dalam bentuk elektronik yang disusun oleh  

pengguna  sebagai bentuk catatan perkembangan dirinya. Istilah portofolio 

elektronik umumnya mengacu pada alat elektronik yang mendukung konsep 

tujuan, pedagogis, dan penilaian yang ada pada portofolio berbasis kertas. 

Portofolio elektronik dibuat untuk menutup kekurangan dari penilaian portofolio 

yang terdahulu, yaitu memudahkan penyimpanan serta administrasi hasil karya 

peserta didik. Selain itu juga mudah diakses baik oleh guru, teman, orang tua 

maupun orang lain.
 25

 

Keunggulan portofolio elektronik dibandingkan dengan portofolio berbasis 

kertas adalah: (a) Sistem portofolio berbasis kertas tidak dapat mengakomodasi 

peningkatan jangkauan penilaian dan tidak fleksibel; (b) Pada saat ini umumnya 

perguruan tinggi telah memanfaatkan e- Learning secara ekstensif; (c) Portofolio 

elektronik dengan mudah dipublikasikan; (d) Portofolio elektronik merupakan 

dasar yang dapat digunakan untuk menghubungkan keseluruhan kurikulum; (e) 

Portofolio elektronik umumnya dirancang untuk mendukung Perencanaan 

Pengembangan Personal dan meningkatkan praktik keterampilan reflektif dan 

                                                           
24

 Muhamad Taufiq, “Media Electronic Portofolio Untuk Meningkatkan Trend Prestasi 

Belajar Mahasiswa”, Journal Unnes no 1 (2016), h. 1058 
25

 Fety Rosyida Nurhayati, “Pengembangan E-Portfolio Sebagai Instrumen Penilaian Siswa 

Di Smk Negeri 2 Lamongan”, Jurnal Pendidikan, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2014, h. 254 
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mandiri; (f) Portofolio elektronik berpusat pada pengguna; (g) Portofolio 

elektronik memungkinkan adanya diskusi dengan sejumlah pihak.
26

 

Pemberian tugas harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dan 

ketersediaan waktu bagi guru untuk mengoreksi tugas yang dikerjakan peserta 

didik. Tugas yang akan diberikan kepada peserta didik berupa laporan praktikum 

dan membuat mading. Tugas tersebut dinilai menggunakan rubric dalam bentuk 

skala likert. Sehingga ketika guru melakukan penilaian selama proses belajar dan 

meminta peserta didik untuk mengumpulkan tugas yang diminta peserta didik 

sudah siap dengan taks (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 elektronik yang diterapkan dalam pembelajaran dikelas 

akan dipadukan dengan model inkuiri terbimbing. Model pembelajaran inkuiri 

terbimbing  dapat dikaitkan pada materi, karena kegiatan belajar dengan 

berkelompok akan memudahkan peserta didik untuk bertukar pendapat sehingga 

akan terjadi diskusi. Lalu menimbulkan adanya interaksi dan memunculkan rasa 

ingan tahu peserta didik. Diperkuat dengan pernyataan Andriani, dkk. Menyatakan 

bahwa pembelajaran inkuiri terbimbing yaitu suatu model pembelajaran inkuiri 

yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup 

luas kepada peserta didik. Namun sebagian perencanaannya dibuat oleh guru, 

peserta didik tidak merumuskan masalah. Dalam pembelajaran inkuiri terbimbing 

                                                           
26

 Ibid, h. 255 
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guru tidak melepas begitu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta 

didik. Dengan belajar secara inkuiri terbimbing, peserta didik akan mendapat 

bimbingan sehingga memperoleh pengetahuan melalui  pengalaman secara 

langsung dan dapat mendorong sikap ilmiah pada diri peserta didik seperti sikap 

hasrat ingin tahu, kritis, terbuka dan kerja sama.
27

 

Keunggulan inkuiri dalam pembelajaran biologi adalah : (1) peserta didik 

akan memahami konsep-konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik, (2) membantu 

peserta didik dalam menggunakan daya ingat dan transfer pada situasi-situasi 

proses belajar yang baru, (3) mendorong peserta didik untuk berpikir dan  bekerja 

atas inisiatif sendiri, dan (4) mendorong peserta didik berpikir inisiatif dan 

merumuskan hipotesanya sendiri. Selain itu, pembelajaran menjadi student 

centered, membentuk dan mengembangkan konsep diri, dapat mengembangkan 

bakat kemampuan individu, dapat menghindari cara-cara belajar tradisional 

(menghafal dan menerima informasi) serta memberikan waktu bagi peserta didik 

untuk mengasimilasi dan mengakomodasi informasi.
28

 Ada enam langkah yang 

diperhatikan dalam pembelajaran inkuiri terbimbing, yaitu: pertama merumuskan 

masalah, kedua membuat sebuah hipotesa, ketiga merencanakan kegiatan, keempat 

melaksanakan kegiatan, kelima mengumpulkan data, keenam mengambil 

                                                           
27

 Gusriana, I Dewa Putu  Nyeneng, Wayan Suana, Loc.Cit. 
28

 Ni Wayan Manik Hermawati, “Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap 

Penguasaan Konsep Biologi Dan Sikap Ilmiah Siswa Sma Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa”, Artikel, 

(2012), h. 6 



17 
   
 
 
 

kesimpulan. Keenam langkah pada inkuiri terbimbing ini mempunyai  peranan  

yang  sangat penting  dalam  kegiatan  pembelajaran di kelas.
29

 

Melaksanakan program pembelajaran inkuiri guru harus menerapkan enam 

langkah inkuiri dengan jelas, sehingga dapat mengetahui kemajuan, kemunduran, 

dan kesulitan peserta didik dalam belajar. Asesmen portofolio elektronik sesuai 

bila dipadukan dengan model inkuiri terbimbing karena empat komponen yang ada 

dalam inkuiri dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan sikap ilmiah 

peserta didik dan kemampuan penguasaan konsep peserta didik. 

Salah satu penelitian yang menyatakan pentingnya adanya penilaian 

portofolio elektronik pernah diungkapkan dalam jurnal pendidika Fety dan Meini 

yang menghasilkan hasil belajar peserta didik yang menerapkan penilaian 

portofolio elektronik pada model pengajaran langsung pokok bahasan mengukur 

besaran- besaran listrik dalam rangkaian elektronika kelas X TEI SMK Negeri 2 

Lamongan. lebih baik dari pada hasil belajar peserta didik yang tidak menerapkan. 

Penilaian potofolio elektronik juga berpengruh positif terhadap hasil belajar 

peserta didik hal ini dibuktikan adanya hasil pengujian reliabilitas ketiga  

penugasan  secara  berturut-turut adalah sebagai  berikut 0,908, 0,918  dan 0,831 

yang menunjukkan reliabilitas sangat tinggi.
30

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 

meneliti “Pengaruh Asesmen Portofolio Elektronik Terhadap Penguasaan Konsep 

                                                           
29

 Gusriana, I Dewa Putu  Nyeneng, Wayan Suana, Op.Cit, h. 98 
30

 Fety Rosyida Nurhayati, Meini Sondang Sumbawati, Op.Cit, h. 253 
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dan Sikap Ilmiah Siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung. Peneliti menggunakan Asesmen Portofolio Elektronik karena dalam 

Asesmen Portofolio Elektronik terdapat written feedback dan self assessment. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Penilaian pembelajaran di MAN 2 Bandar Lampung yang banyak digunakan 

adalah paper and pencil test  yang belum melatihkan ragam alternatif penilaian 

yang terkait proses dengan melibatkan umpan balik.  

2. Selama ini paper and pencil test  yang diberikan kepada peserta didik berupa 

multiple choice yang menggunakan tahapan taksonomi bloom pada ranah 

kognitif.  

3. Guru belum pernah menggunakan rubric sebagai acuan dalam menilai 

kemampuan penguasaan konsep dan sikap ilmiah peserta didik. 

4. Dalam penilaian pembelajaran Biologi asesmen portofolio elektronik belum 

pernah dilakukan oleh guru Biologi karena guru kesulitan mengkonstruksi 

rubric dan tidak memahami cara mengaplikasikan asesmen portofolio 

elektronik. 

5. Kemampuan penguasaan konsep peserta didik dalam pembelajaran masih 

rendah. 
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6. Sikap ilmiah belum pernah diterapkan karena guru belum mengetahui 

manfaatnya secara langsung bagi peserta didik. 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari agar masalah tidak terlalu meluas dan menyimpang, maka 

penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Asesmen portofolio elektronik  yang akan diterapkan adalah asesmen portofolio 

elektronik yang menilai setiap kelompok peserta didik. Asesmen portofolio 

elektronik yang digunakan dalam bentuk Blog. Komponen asesmen portofolio 

elektronik yang digunakan dalam penelitian meliputi rubric penilaian sikap 

ilmiah, soal penguasaan konsep, written feedback, self assessment, dan catatan 

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

portofolio elektronik  meliputi laporan praktikum dan membuat mading. 

Penilaian task dilakukan dengan rubric asesmen portofolio elektronik  dalam 

bentuk skala Likert. 

2. Kemampuan penguasaan konsep 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). 
31

 Namun peneliti 

ini hanya menggunakan tingkatan kognitif dari mengingat (C1) sampai  

                                                           
31

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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mengaplikasikan (C3) berdasarkan analisis Standar Kompetensi (SK) dan 

Kompetensi Dasar (KD) dalam silabus untuk materi jaringan tumbuhan.  

3. Pengertian sikap ilmiah adalah keadaan mental positif atau negatif yang 

dipelajari dan disusun melalui tanggapan afektif dari seseorang terhadap orang 

lain, benda atau terhadap kejadian oleh peserta didik pada materi jaringan 

tumbuhan yang menilai dengan lembar skala sikap ilmiah. Sikap ilmiah yang 

dikembangkan dalam penelitian menggunakan framework Arthur A. Carin 

dengan 5 indikator sikap ilmiah seperti: a) ingin tahu, b) mengutamakan bukti, 

c) bekerja sama, d) skeptis (tidak mudah percaya), e) dan toleransi.32
 Dan 

peneliti ini hanya meneliti 3 indikator yang meliputi: a) ingin tahu, b) 

mengutamakan bukti, dan c) bekerja sama, dengan mempertimbangkan 

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

jaringan tumbuhan. 

4. Asesmen portofolio elektronik diterapkan langsung dengan model inkuiri 

berdasarkan framework dari Rusman. Dengan tahapan pembelajaran meliputi: 

a) merumuskan masalah, b) membuat sebuah hipotesa, c) merencanakan 

kegiatan, d) melaksanakan kegiatan, e) mengumpulkan data, f) mengambil 

kesimpulan.
33

 

                                                           
32

 Arthur A Carin, Building a Foundation For Scientific and Tecnological Literacy (Colombus: 

Merril Publishing Company, 1997), hlm 14-17  
33

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

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 193 
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5. Materi Biologi yang menjadi wadah penelitian adalah materi jaringan, dengan 

sub  materi: a) jaringan dan organ tumbuhan, b) sifat totipotensi, c) sel punca 

yang diterapkan pada semester ganjil pada kelas XI. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apakah ada pengaruh asesmen portofolio elektronik terhadap penguasaan 

konsep siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung? 

2. Apakah ada pengaruh asesmen portofolio elektronik terhadap sikap ilmiah 

siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar Lampung? 

3. Apakah ada kontribusi asesmen portofolio elektronik terhadap penguasaan 

konsep siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung? 

4. Apakah ada kontribusi asesmen portofolio elektronik terhadap sikap ilmiah 

siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar Lampung? 
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E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh asesmen portofolio elektronik 

terhadap penguasaan konsep siswa kelas XI pada mata pelajaran Biologi di 

MAN 2 Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh asesmen portofolio elektronik 

terhadap Sikap Ilmiah siswa Kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 

Bandar Lampung. 

c. Untuk mengetahui apakah ada kontribusi asesmen portofolio elektronik 

terhadap penguasaan konsep siswa Kelas XI pada mata pelajaran Biologi di 

MAN 2 Bandar Lampung. 

d. Untuk mengetahui apakah ada kontribusi asesmen portofolio elektronik 

terhadap sikap ilmiah siswa Kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 

Bandar Lampung 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peserta didik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sikap ilmiah dan 

penguasaan konsep pada mata pelajaran Biologi siswa kelas XI di MAN 2 

Bandar Lampung. 
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b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk perbaikan proses penilaian 

pembelajaran pada materi jaringan. Selain itu juga dapat melatih guru dalam 

menggunakan asesmen portofolio elektronik. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah dan menjadi masukan alternatif cara penilaian 

pembelajaran dalam ilmu sains.  

d. Bagi Peneliti Lain 

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

penggunaan asesmen portofolio elektronik yang diterapkan pada proses 

pembelajaran Biologi yang dapat meningkatkan sikap ilmiah dan penguasaan 

konsep peserta didik. 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pembelajaran Biologi 

dengan menggunakan asesmen portofolio elektronik terhadap penguasaan 

konsep dan sikap ilmiah siswa kelas  XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 

Bandar Lampung.  Asesmen portofolio elektronik yang akan diterapkan adalah 

asesmen portofolio elektronik  yang menilai setiap kelompok peserta didik. 

Komponen yang terdapat di dalam asesmen portofolio elektronik meliputi: 
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rubric penilaian sikap ilmiah, soal penguasaan konsep, written feedback, self 

assessment, dan catatan lapangan. Written feedback dilakukan sebanyak dua 

kali. Task (tugas) asesmen portofolio elektronik meliputi laporan praktikum dan 

membuat mading. Penilaian task  dilakukan dengan rubric  asesmen portofolio 

elektronik dalam bentuk skala Likert. Kemampuan sikap ilmiah terdiri dari 5 

indikator, peneliti membatasi hanya meneliti 3 indikator yang meliputi: a) ingin 

tahu, b) mengutamakan bukti, dan c) bekerja sama. Dan penguasaan konsep 

yang diukur terdiri dari 6 indikator yang dibatasi menjadi 3 indikator yang 

meliputi: mengingat (C1), memahami (C2), mengaplikasikan (C3). 

2. Penelitian ini diterapkan pada peserta didik kelas XI semester ganjil pada materi 

jaringan tumbuhan. 

3. Penelitian ini berlokasi di MAN 2 Bandar Lampung yang bertempat di Jl. 

Jendral. Gatot Subroto No. 30, Pecah Raya, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar 

Lampung, Lampung. 

4. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus Tahun Ajaran 2016/2017 

 

G. Devinisi Operasional Variabel 

1. Portofolio elektronik adalah dokumen peserta didik dalam format elektronik 

yang berbentuk blog yang memuat informasi mengenai materi jaringan 

tumbuhan, taks membuat laporan praktikum dan madding, nilai pretest posttest 

penguasaan konsep, nilai pretest awal dan posttest akhir sikap ilmiah, serta self 

assessment. 
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2. Penguasaan konsep Biologi adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa 

setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar pada materi jaringan 

tumbuhan yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

3. Sikap ilmiah adalah keadaan mental positif atau negatif yang dipelajari dan 

disusun melalui tanggapan afektif dari seseorang terhadap orang lain, benda 

atau terhadap kejadian seperti rasa ingin tahu, mengutamakan bukti dan bekerja 

sama. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Asesmen Portofolio Elektronik 

Sains bermula timbul dari rasa ingin tahu manusia, dari rasa 

keingintahuan tersebut membuat manusia selalu mengamati terhadap gejala-

gejala alam yang ada dan mencoba memahaminya. Pada hakikatnya, Sains 

dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu 

menurut Marsetio Dono sepoetro dalam Trianto, Sains dipandang pula sebagai 

proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur.
1
 Sebagai proses diartikan semua 

kegiatan ilmiah untuk menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun 

untuk menemukan pengetahuan baru. Sebagai produk diartikan sebagai hasil 

proses, berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah 

ataupun bahan bacaan untuk penyebaran atau dissiminasi pengetahuan. Sebagai 

prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk 

mengetahui sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim disebut metode ilmiah 

(scientific method).
2
 

                                                           
1
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu (Konsep, strategi, dan Implementasinya dalam 

Kurikulum Satuan Pendidikan (KTSP), (Surabaya: Bumi Aksara,2010), h. 136 
2
 Ibid, h. 137 
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Merujuk pada hakikan Sains sebagaimana dijelaskan di atas, maka nilai-

nilai sains yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran Sains antara lain 

sebagai berikut: 
3
 

a. Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut 

langkah-langkah metode ilmiah. 

b. Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan, 

mempergunakan alat-alat eksperimen untuk memecahkan masalah. 

c. Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik 

dalam kaitannya dengan pelajaran Sains maupun dalam kehidupan. 

Dari uraian tersebut, maka hakikat dan tujuan pembelajaran Sains 

diharapkan dapat memberikan antara lain sebagai berikut:
4
 

a. Kesadaran akan keindahan dan keteraturan alam untuk meningkatkan 

keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

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

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

Sains dan teknologi. 

c. Keterampilan dan kemampuan untuk menangani peralatan, memecahkan 

masalah dan melakukan observasi. 

d. Sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitif, obyektif, jujur terbuka, 

benar, dan dapat bekerja sama. 

                                                           
3
 Satria, Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berorientasi Inkuiri Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa SMP Kelas IX Pada Tema Virgin Coconut Oil 

(VCO), Jurnal Pendidikan Sains e-Pensa Vol. 02, No. 01, (Surabaya: FMIPA UNESA, 2014), h. 

90 
4
 Trianto, Op.Cit. h. 143 
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e. Kebiasaan mengembangkan kemampuan berfikir kritis analisis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip Sains untuk menjelaskan 

berbagai peristiwa alam. 

f. Apresiatif terhadap Sains dengan meningkatkan dan menyadari keindahan 

keteraturan perilaku alam serta penerapannya dalam teknologi. 

Dahar menyatakan bahwa keterampilan-keterampilan proses yang 

diajarkan dalam pendidikan IPA memberi penekanan pada keterampilan-

keterampilan berpikir yang berkembang pada anak-anak.
5
 Dengan demikian, 

semakin jelaskan bahwa proses belajar mengajar Sains lebih ditekankan pada 

pendekatan keterampilan proses, hingga peserta didik dapat menemukan fakta-

fakta, membangun konsep-konsep, teori-teori dan sikap ilmiah peserta didik itu 

sendiri yang akhirnya dapat berpengaruh positif terhadap kualitas proses 

pendidikan maupun produk pendidikan.
6
 

1. Pengertian Asesmen Portofolio Elektronik 

E-Portfolio atau portofolio elektronik atau portofolio digital atau web 

folio atau e-folio, merupakan kumpulan karya ( d o k u m e n ) ,  t r a n s k i p  

p e s e r t a  d i d i k  dalam bentuk f o r m a t  elektronik yang disusun oleh  

pengguna sebagai bentuk catatan perkembangan dirinya, serta perkembangan 

peserta didikdan orang banyak. Istilah e-Portfolio y a n g  umumnya mengacu 

pada alat elektronik yang sangat mendukung pada konsep tujuan,  konsep, 

pedagogis, dan penilaian yang ada pada portofolio yang berbasis kertas. Dalam  

jurnal internasional pembelajaran dalam konteks social Australia  

                                                           
5
 Ibid. h. 148  

6
 Ibid. h. 143 
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(2009:9) “Pembelajaran didalam konteks yang luas, ada banyak istilah yang 

berbeda yang berhubungan dengan konsep e-portofolio : guru primer dan 

sekunder sering menggunakan istilah seperti portofolio digital, digital cerita 

dan portofolio pembelajaran digital; praktisi pendidikan yang lebih tinggi, lebih 

portofolio electronic, e-portofolio, web folio dan e-folio, sedangkan dalam 

istilah sector korporasi seperti alat-alat managemen kinerja, alat namagemen 

karir dan catatan perencanaan pengembangan pribadi mengacu pada system 

dan kegiatan serupa”.
7
 

Portofolio elektronik merefleksikan pentingnya teknologi, akses 

teknologi dalam kehidupan, dan akomodasi antisipatif peningkatan pasar kerja 

elektronik. Asesmen portofolio yang tidak menggunakan teknologi informasi 

sebagai basisnya dikenal  dengan sebutan portofolio tradisional atau portofolio 

berbasis pensil dan kertas (PPT). Portofolio tradisional selanjutnya disebut 

portofolio, dan portofolio yang berbasis TIK dikenal dengan istilah Electronic 

Portfolio. 

Istilah Electronic Portfolio dan portofolio berbasis komputer dipakai 

untuk mendeskripsikan proses dan hasil tugas portofolio yang disimpan dalam 

format elektronik. Portofolio elektronik adalah dokumen siswa dalam format 

elektronik yang memuat informasi tentang siswa (seperti transkrip, surat 

rekomendasi, dan catatan sejarah hasil karya) dan karya terpilih dari siswa 

                                                           
7
 Fety Rosyida Nurhayati, “Pengembangan E-Portfolio Sebagai Instrumen Penilaian 

Siswa Di Smk Negeri 2 Lamongan”, Jurnal Pendidikan, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2014, h. 

254 
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(seperti contoh tulisan, proyek multimedia, karya seni) yang dibuat dalam 

berbagai format media termasuk di dalamnya blog dan website. 

Sebuah portofolio elektronik dapat menampilkan serangkaian 

keterampilan pemiliknya dan menampilkan peningkatan hasil belajarnya bukan 

saja pada situasi pembelajaran formal tetapi juga pada kegiatan 

ekstrakurikulernya bahkan pengalaman kerjanya. Untuk menumbuhkan rasa 

tanggung jawab, peserta didik diberi tugas untuk selalu memperbarui dan 

memilih contoh karya dalam portofolio mereka. Peserta didik diminta membuat 

portofolio tersebut sejak awal tahun ajaran dan terus direvisi sampai mereka 

lulus. Baik portofolio tradisional maupun elektronik secara umum juga berisi 

refleksi pengalaman belajar itu sendiri. Portofolio tidak terikat oleh hasil atau 

skor tes atau grade tesnya. 

Pengembangan portofolio elektronik meliputi dua proses yang berbeda 

yakni pengembangan proyek multimedia dan pengembangan portofolio. 

Pengembangan portofolio elektronik harus diperhatikan secara sejajar karena 

keduanya bersifat esensial efektivitas pengembangan portofolio elektronik. 

Menggambarkan proses pengembangan portofolio elektronik: 

a. Collection 

Tujuan portofolio, audien, dan penggunaan untuk kepentingan masa depan 

dari artifak harus menjadi pertimbangan artifak apa yang akan dikumpulkan. 

b. Selection 

Memilih kriteria bahan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan cocok 

untuk tujuan portofolio yang dibuat. Tujuan bisa mengacu pada tujuan 
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nasional atau standar kompetensi yang ditetapkan. 

c. Reflection 

Termasuk refleksi setiap bagian portofolio dan refleksi secara keseluruhan. 

d. Projection (Direction) 

Mereview refleksi pembelajaran, pandangan jauh ke depan, dan menyusun 

tujuan untuk masa yang akan datang.
8
 

Asesmen portofolio merupakan salah satu alternative yang dapat 

digunakan dalam penilaian praktikum peserta didik. Dibandingkan bentuk 

penilaian kinerja lainnya, asesmen portofolio memiliki keistimewaan karena 

menyediakan kumpulan dokumen sebagai bukti proses dan hasil belajar peserta 

didik, sehingga dalam menganalisis hasil karya peserta didik, guru dapat 

mengetahui potensi, sikap ilmiah peserta didik, kelebihan, dan kekurangan 

mereka. 

Penilaian portofolio melibatkan banyak komponen sebagai alat penilaian. 

Banyaknya tugas-tugas yang harus dinilai dan diamati dalam hasil praktikum 

mengakibatkan asesmen portofolio tradisional memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahannya antara lain adalah membutuhkan tempat yang banyak untuk 

penyimpanan dokumen, banyak waktu untuk memberi feedback, tidak dapat 

dilaksanakan dalam waktu yang singkat dan segera, menuntut perhatian guru 

yang lebih, seperti guru harus tekun dan sabar mengumpulkan pekerjaan 

peserta didik, mengurut secara kronologis serta membuat penafsiran dirinya. 

Tugas-tugas yang banyak dapat mudah diatasi dengan menggunakan asesmen 

                                                           
8
 Muhamad Taufiq, “Media Electronic Portofolio Untuk Meningkatkan Trend Prestasi 

Belajar Mahasiswa”, Journal Unnes no 1 (2016), h. 1058 
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portofolio elektronik. Portofolio elektronik dapat menjadikan asesmen 

portofolio lebih efektif dan efisien. Portofolio elektronik adalah koleksi digital 

artifak-artifak yang merepresentasikan individual, kelompok, komunitas, 

organisasi, atau institusi. Penerapan asesmen portofolio tidak lepas dari proses 

pembelajaran, oleh karena itu diperlukan wadah untuk 

mengimplementasikannya. Asesmen portofolio dapat diterapkan hanya pada 

materi Biologi tertentu seperti materi jaringan tumbuhan  yang  memungkinkan 

untuk   banyak   memberi   penugasan   pada peserta didik.
9
 

Portofolio yang berbasis ICT dikenal dengan istilah electronic portfolio  

(portofolio  elektronik). Istilah portofolio elektronik dan portofolio berbasis 

komputer dipakai untuk mendeskripsikan proses dan hasil tugas portofolio 

yang disimpan dalam format elektronik. Portofolio elektronik adalah dokumen 

peserta didik dalam format elektronik yang memuat informasi tentang  peserta 

didik. Portofolio jenis ini dinamakan Portofolio Elektronik (electronic 

portfolio) atau sering disebut e-portfolio yaitu sebuah dokumen portofolio yang 

disimpan dalam format elektronik.
10

 

Pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan dilakukan dalam rangka 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses pembelajaran. Untuk itu saat ini 

kembangkan portofolio elektronik, selanjutnya disingkat e-portfolio, adalah 

koleksi digital artifak-artifak yang merepresentasikan individual, kelompok, 

                                                           
9 Juhanda, Pengembangan Asesmen Portofolio Elektronik (Ape) Dalam Menilai Sikap 

Ilmiah Dan Penguasaan Konsep Siswa Sma Pada Laporan Praktikum Pencemaran Lingkungan, 

Jurnal Pendidikan, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2015, h. 319 
 

10 Dewa Ayu Made Suryani, Pengaruh Pendekatan Proses Berbantuan Asesmen 

Portofolio Elektronik Terhadap Hasil Belajar Menulis Resensi Buku Fiksi Bahasa Indonesia, 

Jurnal Pendidikan, Volume 03 No 01, hlm. 5 
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komunitas, organisasi, atau institusi. Koleksi ini dapat diletakkan pada  media  

cakram padat (CD atau DVD), blog, maupun web. Pada saat ini world wide   

web (www) telah m empermudah berbagai pekerjaan, termasuk dalam 

pendidikan. Asesmen e-portfolio dapat digunakan untuk mendorong pebelajar 

untuk melakukan evaluasi diri (self asesment).
11

 

Portofolio jenis ini dinamakan portofolio berbasis website, yaitu sebuah 

dokumen portofolio yang disimpan dalam format elektronik dan terhubung 

dengan jaringan internet. Portofolio berbasis website memiliki persamaan isi 

dengan portofolio biasa, hanya saja informasi itu dikumpulkan, disajikan, dan 

disusun secara elektronik berbasis komputer. Dengan adanya kemajuan 

teknologi informasi saat ini, setiap siswa dapat menyimpan dan menampilkan 

karya tulis, tugas, karya seni, presentasi multimedia dalam bentuk teks, grafik, 

suara, dan video dalam satu dokumen yang saling berkaitan.
12

 

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa asesmen 

portofolio adalah suatu alternatif penilaian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan proses dan hasil tugas portofolio yang disimpan dalam format 

elektronik. 

2. Bentuk Asesmen Portofolio Elektronik 

Bentuk asesmen portofolio elektronik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Blog. Blog digunakan untuk menyimpan informasi mengenai 

peserta didik. 

                                                           
11 Kamalia Fikri, Pengembangan E-Portofolio Dalam Project Based Learning Pada Mata 

Kuliah Animal Physiology Pada Program Studi Pendidikan Biologi, Jurnal Pendidikan, Volume 

03 No 01, hlm. 3 
12

 Lutfin Andyana Rehusisma, Pengembangan Portofolio Berbasis Website Melalui 

Model Pembelajaran Pbl, Jurnal Pendidikan, Volume 03 No 01, hlm. 3 
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Gambar 2.3 
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Gambar 2.5 

Nilai Sikap Ilmiah 

 

 

sumber : Portofolioelektronik.blogspot.co.id 

Gambar 2.6 
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Gambar 2.7 
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3. Keunggulan Asesmen Portofolio Elektronik 

Keunggulan e-Portfolio dibandingkan dengan portofolio berbasis kertas 

menurut Beetham dalam Orsini- Jones dan De (2007:88) adalah:  

a. Sistem portofolio berbasis kertas tidak dapat mengakomodasi peningkatan 

jangkauan penilaian dan tidak fleksibel;  

b. Pada saat ini umumnya perguruan tinggi telah memanfaatkan e- Learning 

secara ekstensif;  

c. E-Portfolio dengan mudah dipublikasikan;  

d. E-Portfolio merupakan dasar yang dapat digunakan untuk menghubungkan 

keseluruhan kurikulum;  

e. E-Portfolio umumnya dirancang untuk mendukung perencanaan 

pengembangan personal dan meningkatkan praktik keterampilan reflektif 

dan mandiri;  

f. E-Portfolio berpusat pada pengguna;  

g. E-Portfolio memungkinkan adanya diskusi dengan sejumlah pihak.
13

 

4. Manfaat Asesmen Portofolio Elektronik 

Terdapat banyak manfaat dari penerapan e- Portfolio menurut Faulkner 

dan Allan dalam International Journal of Learning in Social Context Australia 

(2009:33), diantaranya:      

a. Untuk meningkatkanketerlibatan dan retensi siswa;  

b. Untuk mengembangkan reflektif keterampilan, dengan hasilnya sebagai 

sarana untuk mengembangkan pentransferan keterampilan;  

                                                           
13

 Fety Rosyida Nurhayati, Op.Cit. 
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c. Memberikan kesempatan untuk mengubah penilaian belajar menjadi 

penilaian untuk pembelajaran;  

d. Untuk membantu pembelajaran dengan pendekatan holistik;  

e. Untuk menawarkan potensi individu untuk menambahkan data lebih  lanjut 

kedalam transkrip institusi formal;  

f. Untuk membantu mendisiplinkan individu dalam mengembangkan dan   

membuktikan kompetensi dan atribut secara profesional. 

Proses penilaian asesmen portofolio elektronik dalam proses 

pembelajaran dibantu dengan model pembelajaran yaitu model inkuiri 

terbimbing agar proses pembelajaran dan penilaian berlangsung dengan 

baik. Inkuiri terbimbing (guided inquiry) adalah salah satu cara dalam 

pembelajaran berbasis inkuiri yang digunakan dalam pendidikan sains, 

pembelajaran inkuiri terbimbing diawali dari permasalahan yang diajukan guru 

yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah atau tidak dapat dipecahkan dengan 

cepat kemudian peserta didik melakukan pengamatan sampai pada kesimpulan. 

Akan tetapi guru mengontrol pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan, 

hipotesis yang dibuat dan apa yang peserta didik amati. Dalam inkuiri 

terbimbing kegiatan belajar harus dikelola dengan baik oleh guru dan output 

pembelajaran sudah dapat diprediksi sejak awal. Orlich menyatakan dalam 

Sofan Amri ada beberapa karakteristik inkuiri terbimbing yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

a. Mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik melalui observasi 

spesifik hingga mampu membuat inferensi atau generalisasi. 

b. Sasarannya adalah mempelajari proses pengamatan kejadian atau objek dan 

menyusun generalisasi yang sesuai. 
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c. Guru mengontrol bagian tertentu dari pembelajaran, misalnya kejadian, data, 

materi dan berperan sebagai pemimpin kelas. 

d. Setiap peserta didik berusaha membangun pola yang bermakna 

berdasarkan hasil observasi di dalam kelas. 

e. Kelas diharapkan berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran. 

f. Biasanya sejumlah generalisasi akan diperoleh dari peserta didik. 

g. Guru memotivasi semua peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil 

generalisasinya sehingga dapat dimanfaatkan seluruh peserta didik dalam 

kelas.
14

 

 

Metode inkuiri terbimbing biasanya digunakan bagi peserta didik yang 

belum berpengalaman belajar dengan menggunakan metode inkuiri. Pada 

tahap permulaan  diberikan lebih banyak bimbingan, sedikit demi sedikit 

bimbingan itu dikurangi seperti yang dikemukakan oleh Hudoyono bahwa 

dalam usaha menemukan suatu konsep peserta didik memerlukan bimbingan 

bahkan memerlukan pertolongan guru setapak demi setapak. Peserta didik 

memerlukan bantuan untuk mengembangkan kemampuannya memahami 

pengetahuan baru. Walaupun peserta didik harus berusaha mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi tetapi pertolongan guru tetap diperlukan. 

1) Tahap Pelaksanaan Model Inkuiri Terbimbing 

Secara umum langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan 

model inkuiri terbimbing, yaitu: 

a. Orientasi 

Langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana atau iklim 

pembelajaran yang responsif. Pada langkah ini guru mengkondisikan agar  

peserta didik siap melaksanakan proses pembelajaran.  Keberhasilan model 

                                                           
14

 Sofyan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi, Proses Pembelajaran Inovatif dan Kreatif 

dalam Kelas: Metode, Landasan Teoritis-Praktis dan Penerapannya, (Jakarta: Prestasi 

Pustakarya, 2010), h. 89 



41 
 

ini sangat tergantung pada kemauan peserta didik untuk beraktivitas 

menggunakan kemampuannya dalam memecahkan masalah; tanpa kemauan 

dan kemampuan itu tak mungkin proses pembelajaran akan berjalan dengan 

lancer. 

b. Merumuskan masalah 

Merumuskan masalah merupakan langkah membawa peserta didik pada 

suatu persoalan yang mengandung teka-teki. Persoalan yang disajikan 

adalah persoalan yang menantang siswa untuk berpikir memecahkan teka-

teki itu. 

c. Merumuskan hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang sedang 

diuji. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan 

kemampuan berhipotesis peserta didik adalah dengan mengajukan berbagai 

pertanyaan yang dapat mendorong peserta didik untuk dapat  merumuskan 

jawaban sementara atau dapat merumuskan berbagai perkiraan 

kemungkinan jawaban dari suatu permasalahan yang dikaji. 

d. Mengumpulkan data 

Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan  

untuk  menguji  hipotesis  yang diajukan. Mengumpulkan data merupakan 

proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. 

e. Menguji hipotesis 

Menguji hipotesis adalah proses menentukan jawaban yang dianggap 

diterima sesuai dengan data atau informasi yang diperoleh berdasarkan 
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pengumpulan data. Yang terpenting dalam menguji hipotesis adalah mencari 

tingkat keyakinan peserta didik atas jawaban yang diberikan. Di samping 

itu, menguji hipotesis juga berarti mengembangkan kemampuan berpikir 

rasional. 

f. Merumuskan kesimpulan 

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan ynag 

diperoleh berdasarkan hasil pengujina hipotesis.
15

 

Enam langkah pada inkuiri terbimbing ini mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Para siswa akan 

berperan aktif melatih keberanian, berkomunikasi dan berusaha mendapatkan 

pengetahuannya sendiri untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Tugas 

guru adalah mempersiapkan skenario pembelajaran sehingga pembelajarannya 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

B. Penguasaan Konsep 

1. Pengertian Penguasaan Konsep 

Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri, 

karakter atau atribut yang sama dari sekelompok objek dari suatu fakta, baik 

merupakan suatu proses, peristiwa, benda atau fenomena di alam yang 

membedakannya dari kelompok lainnya.
16

 Konsep merupakan hasil utama 

pendidikan. Konsep merupakan batu pembangun berpikir. Konsep merupakan 
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 Wina  Sanjaya,  Strategi  Pembelajaran  Berorientasi  Standar  Proses  Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2008), Cet. V, h.201 
16

 Nuryani Y. Rustaman, et. al. Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Universitas 

Pendidikan Indonesia, 2003), h. 61 
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dasar bagi proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan 

generalisasi. Untuk memecahkan masalah, seorang siswa harus mengetahui 

aturan-aturan yang relevan dan aturan-aturan ini didasarkan pada konsep-

konsep yang diperolehnya.
17

 

Untuk mempelajari konsep, peserta didik harus mengalami berbagai 

situasi tertentu yaitu dengan mengalaminya sendiri sehingga peserta didik 

dapat menguasai konsep tersebut. Jadi penguasaan konsep merupakan 

kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep setelah kegiatan 

pembelajaran, kemampuan dalam memahami makna secara ilmiah, baik konsep 

secara teori maupun dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Penguasaan konsep dalam pembelajaran dapat diketahui melalui hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik. menurut Bloom terbagi menjadi 6 jenjang yaitu 

C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 

mengevaluasi dan C6 mencipta. Oleh karena itu berdasarkan penjelasan 

tersebut maka penguasaan konsep peserta didik dapat dinilai dengan melihat 

hasil belajar pada ranah kognitif.
18

 

Penguasaan konsep merupakan salah satu bagian dari hasil belajar yang 

merujuk ke arah kognitif. Penguasaan konsep biologi adalah sesuatu yang 

dicapai atau diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses belajar 

mengajar yang didasarkan pada kriteria tertentu. Penguasaan konsep biologi 
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 Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Erlangga, 

2006), h. 62 
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 Wita Widyawati, Implementasi Experiential Lerning Untuk Meningkatkan Motivasi 

Dan Penguasaan Konsep Kimia Pada Materi Asam Basa Peserta Didik kelas XI Ipa Man 2 

Bojonegoro, 2012 Tersedia: http://www.sarjanaku.com/2012/12/penguasaan-konsep-belajar-

biologi.html (diakses tanggal 09 April 2016 jam 14:26 WIB). h. 15 
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adalah suatu indeks yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam 

belajar
19

, dengan kata lain penguasaan adalah pemahaman dan kesanggupan 

untuk menggunakan pengetahuan dan kepandaian untuk memecahkan masalah 

atau persoalan. 

Sedangkan menurut Arikunto, menyatakan bahwa penguasaan konsep 

belajar merupakan perubahan pada dua hal, yaitu tingkah laku dan 

penampilan.
20

 Sedangkan menurut Klausmeier, Indikator Penguasaan Konsep 

antara lain:
21

 

a. Mengetahui arti suatu konsep (Tingkat Konkret) 

b. Mengenal beberapa contoh dan bukan contoh dari konsep tersebut (Tingkat 

Klasifikasi) 

c. Menggunakan hubungan antar konsep (Tingkat Identitas) 

d. Mengenal konsep itu berbagai situasi (Tingkat Formal) 

e. Menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah (Tingkat Formal. 

Pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penguasaan 

konsep merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep 

setelah kegiatan pembelajaran, kemampuan dalam memahami makna secara 

ilmiah, baik konsep secara teori maupun dalam penerapannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Penguasaan konsep menurut Bloom terbagi menjadi 6 jenjang yaitu 

C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 

mengevaluasi dan C6 mencipta. 
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2. Perolehan Konsep 

Menurut Ausubel, konsep-konsep diperoleh dengan dua cara, yaitu 

formasi konsep (Concept Formation) dan asimilasi konsep (Concept 

Assimilation). Formasi konsep merupakan bentuk perolehan konsep-konsep 

sebelum anak-anak masuk sekolah. Asimilasi konsep merupakan cara utama 

untuk memperoleh konsep-konsep selama dan sesudah sekolah.
22

 

3. Strategi Pencapaian Konsep 

Materi pembelajaran konsep adalah materi berupa definisi atau 

pengertian. Tujuan mempelajari konsep adalah agar peserta didik paham, dapat 

menunjukkan ciri-ciri, unsur, membedakan, membandingkan, 

menggeneralisasikan, dan lain sebagainya. Langkah-langkah menyampaikan 

konsep atau mengajarkan materi pembelajaran jenis konsep: 

a. Sajikan konsep. 

b. Berikan bantuan (berupa inti, isi, ciri-ciri pokok, contoh dan bukan contoh).  

c. Berikan soal-soal latihan dan tugas. 

d. Berikan umpan balik. 

e. Berikan tes
23

 

Menurut penjelasan diatas diketahui bahwa strategi penyampaian konsep 

memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran 

dan perlu diperhatikan dalam penyampaian dimulai dari segi materi, hingga 

langkah-langkah dalam menyampaikan materi yang akan diberikan. 
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23

 Sofan Amri, Pengembangan Dan Model Pembelajaran Dalam Kurikulum 2013, 

Jakarta: Prestasi Putra Karaya. 2013. h. 122 
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4. Teoritis Tentang Belajar Konsep 

Belajar konsep telah diteliti para ahli psikologi selama lebih dari enam 

puluh tahun. Sebagaian besar eksperimen dilakukan dalam laboratorium dan 

pada umumnya mengenai pembentukan konsep. Subjek penelitian dihadapkan 

pada sejumlah stimulus yang mempunyai berbagai attribute. Subjek itu 

diharapkan membentuk konsep yang didasarkan pada hal-hal yang penting 

pada stimulus-stimulus. Ada dua cara pendekatan yang digunakan, yaitu 

pendekatan prilaku dan pendekatan kognitif.
24

 

Didalam belajar konsep terdapat dua cara pendekatan yaitu pendekatan 

prilaku dan pendekatan kognitif, oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan 

penelitian terhadap penguasaan konsep dalam ranah kognitif saja. Seperti yang 

dicantumkan dilatar belakang bahwa nilai kognitif peserta didik Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung rendah. 

5. Tingkat-Tingkatan Pencapaian Konsep 

Seperti yang dikutip Zubaidah, dalam pencapaian konsep memiliki 

beberapa tingkatan yang dapat dijadikan acuan, bahwa terdapat empat 

tingkatan dalam pencapaian konsep, diantaranya: 

a. Tingkat kongkrit, seseorang dikatakan mencapai tingkat kongkrit apabila 

orang itu lebih mengenal sesuatu benda yang telah dihadapi sebelumnya, 

untuk mencapai konsep tingkat kongkrit, peserta didik harus dapat 

memperhatikan benda itu, dan dapat membedakan benda itu dari stimulus-

                                                           
24
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stimulus yang ada dilingkungannya. Selanjutnya ia harus menyajikan benda 

itu sebagai suatu gambaran mental, dan menympan gambaran mental itu. 

b. Tingkat identitas, pada tingkat ini individu telah dapat merespon rangsangan 

baru berdasarkan konsep-konsep rangsangan sejenis yang telah dikenal 

sebelumnya. 

c. Tingkat klasifikatoris, pada tingkat ini individu tampak akan lebih mengenal 

kesetaraan dua atau lebih rangsangan yang berbeda dari kelas yang sama, 

walaupun saat itu belum dapat menentukan kriteria atribut atau nama konsep 

rangsangan tersebut. 

d. Tingkat formal, pada tingkat ini individu sudah memiliki kemampuan untuk 

menentukan atribut-atribut yang membatasi konsep suatu rangsangan, 

dengan demikian pada tingkat ini mereka mampu mengkonsep, 

mendeskriminasi, membernama atribut-atribut dan mengevaluasi 

rangsangan. 

Klaus Meir menerapkan tingkatan-tingkatan ini hanya pada konsep-

konsep yang mempunyai lebih dari satu contoh, yang mempunyai contoh-

contoh yang dapat diamati, atau wakil-wakil dari contoh-contoh, dan konsep-

konsep lain yang mungkin hanya mempunyai sebagian dari kualitas-kualitas 

ini, jadi konsep-konsep itu mengikuti pola pencapaian yang berbeda. Tetapi, 

konsep-konsep itu mengikuti yang diajarkan di sekolah pada umumnya 

memenuhi persyaratan yang dikemukakan oleh Klaus Meir.
25
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C. Sikap Ilmiah 

1. Pengertian Sikap Ilmiah  

Pendidikan untuk pembelajaran biologi perlu dimuati unsur pembentukan 

karakter melalui pengembangan sikap ilmiah. Sikap ilmiah mengandung dua 

makna, yaitu attitude to science dan attitude of science. Pertama, mengacu pada 

sikap terhadap sains, sedangkan yang kedua, mengacu pada sikap yang melekat 

setelah mempelajari sains. sikap merupakan suatu kondisi internal seseorang 

yang berpengaruh dalam melakukan perbuatan atau tindakan dengan adanya 

perubahan tingkah laku.  

Kata ilmiah memiliki arti “berisikan ilmu, secara ilmu pengetahuan, 

mememuhi syarat (hukum) ilmu pengetahuan” Sikap ilmiah adalah perbuatan 

yang berdasarkan pada pendirian/pendapat/keyakinan. Sikap ilmiah diartikan 

suatu kecenderungan, kesiapan dan kesediaan seseorang untuk memberikan 

respon, tanggapan atau tingkah laku secara ilmu pengetahuan dan memenuhi 

syarat (hukum) ilmu pengetahuan yang telah diakui integritas kebenarannya. 

Disebutkan ada beberapa karakteristik sikap ilmiah, yaitu mengembangkan 

keingintahuan tentang lingkungannya, percaya bahwa setiap akibat ada 

sebabnya, mempunyai pandangan terbuka, berpikir kritis, bebas dari 

penyimpangan, menghargai pendapat orang lain, mempertahankan kejujuran, 

kesabaran, ketelitian, kecermatan, dan kedisiplinan. 

2. Indikator Sikap Ilmiah 

Carin  menjelaskan enam indikator sikap ilmiah yang diadaptasi dari 

Science for all Americans:Project 2061 antara lain:  
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1. Memiliki rasa ingin tahu (being courious), para saintis dan siswa 

dikendalikan oleh rasa ingin tahu, yaitu suatu keingintahuan yang sangat 

kuat untuk mengenal dan memahami dunia (alam sekitar);  

2. Mengutamakan bukti (insisting on evidence), para saintis mengutamakan 

bukti untuk mendukung kesimpulan dan klaimnya;  

3. Bersikap skeptis (being skeptical), para saintis dan siswa perlu bersikap 

tidak mudah percaya (skeptis) terhadap kesimpulan yang dibuatnya, yaitu 

saat menemukan bukti-bukti baru yang dapat mengubah kesimpulannya 

tersebut; 

4. Menerima perbedaan (accepting ambiguity), para saintis dan siswa harus 

bisa menerima perbedaan, perbedaan sudut pandang harus dihormati sampai 

menemukan kecocokan dengan data;  

5. Dapat bekerja sama (being cooperative), saat ini para saintis pada umumnya 

bekerja dan mempublikasikan hasil penelitianya sebagai tim. Bekerja sama 

dalam menjawab pertanyaan, analisis data, dan memecahkan suatu masalah;  

6. Bersikap positif terhadap kegagalan (taking a positive approach to failure), 

kesalahan dan kegagalan merupakan suatu konsekuensi alamiah yang lazim 

dalam berinkuiri. Bersikap positif terhadap kegagalan menjadi umpan balik 

untuk perbaikan.
26

 

Sikap ilmiah yang muncul dari individu disebabkan adanya rangsangan 

berupa suatu objek. Sikap imiah dapat didefinisikan sebagai sikap yang 

dimiliki seorang ilmuwan untuk mempelajari gejala-gejala alam melalui 

observasi, eksperimentasi dan analisis yang rasional dengan menggunakan 

sikap-sikap tertentu (Scientific attitudes). Ciri-ciri sikap ilmiah antara lain;  

1. Jujur; melaporkan hasil pengamatan atau penelitian secara objektif.  

2. Terbuka; mempunyai pandangan luas, terbuka dan bebas dari praduga, tidak 

akan meremehkan suatu gagasan baru, menghargai setiap gagasan baru dan 

mengujinya sebelum menerima atau menolaknya dan terbuka akan pendapat 

orang lain. 
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 Arthur A. Carin.Teaching Science Though Discovery Eight Edition.( Columbus, Ohio: 

Merrill Publishing Co, 1997) h 14 
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3. Toleran; tidak merasa paling hebat, mengakui bahwa orang lain mungkin 

mempunyai pengetahuan yang lebih luas, bersedia belajar dari orang lain, 

membandingkan pendapatnya dengan pendapat orang lain serta tidak 

memaksakan suatu pendapat kepada orang lain. 

4. Kritis; mencari kebenaran akan bersikap hati-hati dan menyelidiki bukti-

bukti yang melatarbelakangi suatu kesimpulan.  

5. Optimis; kebiasaan menyatakan apa adanya, tanpa diikuti perasaan pribadi 

serta selalu berpengharapan baik.  

6. Pemberani; mencari kebenaran harus berani melawan semua kesalahan, 

penipuan dan keragu-raguan yang akan menghambat kemajuan.  

7. Kreatif; selalu kreatif agar terlihat lebih menarik. Seorang yang kreatif 

adalah seseorang yang mampu mengumpulkan data, berimajinasi dalam 

aksinya juga membuat evaluasi.  

Sikap ilmiah yang cenderung dikembangkan di berbagai sekolah menurut 

Karhami,
27

 adalah: 

1. Curiosity (sikap ingin tahu); sikap ini ditandai dengan tingginya minat siswa untuk 

mencoba pengalaman-pengalaman baru dan sering diawali dengan pengajuan 

pertanyaan.  

2. Flekxibility (sikap luwes); sikap anak dalam memahami konsep baru, pengalaman 

baru, sesuai dengan kemampuannya tanpa ada kesulitan yang berlangsung secara 

bertahap. 

                                                           
27

 Karhami SKA, Sikap Ilmiah Sebagai Wahana Pengembangan Unsur Budi Pekerti, 

Kajian Melalui Sudut Pandang Pengajaran IPA. On line at http: 

//www.depdiknas.go.id/jurnal/27/sikap-ilmiah-sebagai-wahana-peng.htm ( 17 Desember 2015) 
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3. Critical reflektion (sikap kritis); kebiasaan anak untuk merenung dan mengkaji 

kembali kegiatan yang sudah dilakukan.  

4. Sikap jujur; kejujuran siswa kepada diri sendiri dan orang lain dalam 

menyelesaikan atau mencoba pengalaman yang baru.  

Menurut pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

indikator yang digunakan peneliti adalah rasa ingin tahu, mengutamakan bukti, 

bekertja sama, bersikap skeptis, menerima perbedaan. 

3. Pentinganya Sikap Ilmiah pada Pembelajaran Biologi 

Sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA sering dikaitkan dengan sikap 

terhadap IPA. Keduanya saling berhubungan dan keduanya mempengaruhi 

perbuatan. Penilaian hasil belajar IPA dianggap lengkap jika mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. Sikap merupakan tingkah laku yang bersifat 

umum dilakukan siswa. Tetapi sikap juga merupakan salah satu yang 

berpengaruh pada hasil belajar siswa.  

Keterampilan ilmiah dan sikap ilmiah memiliki peran yang penting dalam 

menemukan konsep IPA. Siswa dapat membangun gagasan baru sewaktu 

mereka berinteraksi dengan suatu gejala. Pembentukan gagasan dan 

pengetahuan siswa ini tidak hanya bergantung pada karakteristik objek, tetapi 

juga bergantung pada bagaimana siswa memahami objek atau memproses 

informasi sehingga diperoleh dan dibangun suatu gagasan baru.  

Sikap ilmiah dibedakan dari sekedar sikap terhadap IPA, karena sikap 

terhadap IPA hanya terfokus pada apakah siswa suka atau tidak suka terhadap 

pembelajaran IPA. Tentu saja sikap positif terhadap pembelajaran IPA akan 

memberikan kontribusi tinggi dalam pembentukan sikap ilmiah siswa. 
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Sikap ilmiah harus dikembangkan oleh siswa maupun guru dalam proses 

pembelajaran agar terbentuk karakter yang dapat meningkatkan pengetahuan 

dalam menghadapi masalah-masalah di masyarakat. Siswa yang mempunyai 

sikap ilmiah yang tinggi akan memiliki kelancaran dalam berfikir sehingga 

termotivasi dan memiliki komitmen kuat untuk selalu berprestasi. 

Aplikasi pembentukan sikap ilmiah dapat dilaksanakan dalam setiap 

proses pembelajaran, baik dalam menyampaikan materi, melaksanakan 

percobaan, dalam menilai hasil percobaan dan prestasi belajar siswa. Sikap 

ilmiah sangat bermakna dalam interaksi sosial, ilmu pengatahuan dan 

teknologi. Apabila sikap ilmiah telah terbentuk dalam diri siswa maka akan 

terwujudlah suri tauladan yang baik bagi peserta didik, baik dalam 

melaksanakan penyelidikan atau berinteraksi dengan masyarakat. Untuk 

mengetahui kemunculan sikap ilmiah siswa maka dilakukan pengamatan 

langsung terhadap sikap ilmiah siswa yang dilaksanakan dalam praktikum.  

 

D. Kajian Materi Jaringan Tumbuhan 

Materi yang dipilih sebagai wadah untuk penelitian penerapan Asesmen 

Portofolio Elektronik (APE) adalah Materi Jaringan. Adapun uraian kurikulum 

pada materi ini dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 

Silabus Materi Jaringan Tumbuhan 
Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Materi Pokok 

KI: 1.  Menghayati dan mengamalkan    ajaran agama 

yang dianutnya. 

KI: 2.  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif 

dan pro-aktif m dan menunjukkan sikap  

1.1 Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan tentang 

struktur dan fungsi sel, jaringan, organ 

penyusun sistem dan bioproses yang 

terjadi pada makhluk hidup. 
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Kompetensi Inti Materi Pokok 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

KI: 3. Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat 

dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI: 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 2.1 Berprilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur 

terhadap data dan fakta, disiplin, 

tanggung jawab, dan peduli dalam 

observasi dan eksperimen, berani dan 

santun dalam mengajukan pertanyaan 

dan berargumentasi, peduli lingkungan, 

gotong royong, bekerjasama, cinta 

damai, berpendapat secara ilmiah dan 

kritis, responsif dan proaktif dalam 

setiap tindakan dan dalam melakukan 

pengamatan. 

percobaan di dalam Kelas/laboratorium 

maupun di luar kelas/laboratorium. 

3.3  Menerapkan konsep tentang hubungan 

antara struktur sel pada jaringan 

tumbuhan dengan fungsi organ 

tumbuhan berdasarkan hasil 

pengamatan. 

3.4 Menyajikan data tentang struktur 

anatomi jaringan pada tumbuhan 

berdasarkan hasil pengamatan untuk 

menunjukkan pemahaman hubungan 

antara struktur dan fungsi jaringan pada 

tumbuhan terhadap bioproses yang 

berlangsung pada tumbuhan. 

 

Struktur dan 

fungsi jaringan 

pada 

tumbuhan 

 J

enis-

jenis 

jaringan 

pada 

tumbuha

n. 
 Sifat 

totipoten

si dan 

kultur 

jaringan. 

 Struktur 

dan 

fungsi 

jaringan 

pada 

tumbuha

n. 

 

Adapun uraian materi jaringan secara lengkap dijelaskan pada Tabel 2.2 

dibawah ini: 
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Tabel 2.2 

Kajian Materi Jaringan Tumbuhan 

                                                           
28

 Cambell, et.al, Biologi Edisi Delapan Jilid 3, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 312 

Konsep Materi Penjelasan  

Pengertian Jaringan Jaringan adalah kelompok sel yang terintegrasi dengan 

kesamaan fungsi, struktur dan keduanya.
28

 

Macam-macam jaringan tumbuhan a. Jaringan Meristem 

Jaringan meristem adalah jaringan embrional (jaringan muda) 

yang sel-selnya selalu (aktif) melakukan pembelahan secara 

mitosis. 

Berdasarkan letaknya pada tumbuhan, jaringan meristem 

dibedakan menjadi: 

 meristem apikal 

 meristem lateral 

 meristem interkalar 

Sementara itu, berdasarkan sifat-sifat dasar sel asalnya, 

jaringan meristem dibagi menjadi meristem primer dan meristem 

sekunder. 

1) Meristem Primer 

Meristem primer berasal langsung dari jaringan embrional 

dan merupakan kelanjutan dari perkembangan embrio pada 

saat perkecambahan. Meristem primer terdapat pada pucuk 

batang dan ujung akar, serta bertanggung jawab terhadap 

pertumbuhan primer. 

2) Meristem Sekunder 

Meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang 

mengalami deferensiasi. Meristem ini bertanggung jawab 

terhadap pertumbuhan sekunder yang menyebabkan 

pertambahan diameter batang dan akar serta pembentukan 

jaringan pembuluh (vaskuler). 

b. Jaringan Dewasa (Permanen) 

Jaringan permanen meruapakan jaringan yang tersusun oleh 

sel-sel yang tidak aktif membelah lagi. dibedakan menjadi: 

1) Jaringan Epidermis 

Istilah epidermis menunjukkan lapisan terluar sel-sel pada 

tumbuhan. Fungsi utama jaringan epidermis adalah 

melindungi jaringan yang ada dibawahnya. Sel-sel epidermis 

yang terdapat pada bagian tumbuhan yang ada diatas tanah, 

yaitu batang dan daun. 
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Gambar 2.9 

Jaringan Epidermis Daun 

Sumber: 

www.bio.miami.edu/dana/pix/leafanatomy.jpg 

2) Jaringan Parenkim 

Jaringan parenkim sering disebut jaringan dasar. 

Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel parenkim yang 

memiliki bentuk variasi, umumnya polihedral atau 

isodiametris. Sel-sel parenkim berdinding tipis, 

fleksibel, dan mengandung selulosa, pektin, serta 

hemiselulosa, tetapi umumnya tidak mengandung 

lignin. Umumnya sel-sel parenkim memilki vakuota 

tengah yang besar diantara sel-selnya terdapat ruang 

antarsel yang besar dan berfungsi sebagai penyimpan 

udara. Sel-sel parenkim memilki ciri khas sel-sel 

hidup, yaitu dapat tumbuh dan membelah. Jaringan 

parenkim merupakan tempat bagi beberapa proses 

penting pada tumbuhan, seperti fotosintesis, respirasi, 

sekresi, ekskresi, transportasi, dan penyimpanan 

makanan. 

3) Jaringan Penguat 

Jaringan ini berfungsi sebagai penyokong atau penguat 

tegaknya tumbuhan. macam-macamnya: 

a. Kolenkim 

Tersusun atas sel-sel kolenkim yang bervariasi 

dalam hal ukuran panjang, tetapi umumnya sel-sel 

kolenkim berbentuk ramping memanjang. Sel-sel 

kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami 

penebalan yang tidak merata. Penebalan tersebut 

disebabkan oleh adanya penumpukan senyawa 

selulosa, pektat, hemiselulosa, dan air. Fungsi 

utama kolenkim adalah sebagai jaringan 

penyokong bagi batang yang muda sedang 

tumbuh. Ciri khas terdapat pada bagian tepi 

batang dan daun. 

 

http://www.bio.miami.edu/dana/pix/leafanatomy.jpg
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Konsep Materi Penjelasan 

 a. Skerenkim 

Sklerenkim adalah jaringan penyokong dan penguat bagian-

bagian tumbuhan yang mengalami pertumbuhan yang tidak 

lama. Sel-sel skelerenkim memiliki dinding sekunder yang 

tebal dengan ketebalan yang merata di seluruh permukaan 

selnya. Tersusun atas selulosa dan lignin. Ada dua tipe sel 

sklerekim, yaitu serat dan sklereid. 

4) Jaringan Pengangkut 

Tumbuhan berpembuluh memiliki jaringan khusus yang 

disebut jaringan vaskuler atau jaringan pembuluh. Berfungsi 

mengangkut air dan zat-zat makanan hasil fotosintesis ke 

seluruh bagian tumbuhan sehingga jaringan pembuluh 

disebut juga jaringan pengangkut. Macam-macam jaringan 

pengangkut: 

a. Xilem 

Xilem merupakan komponen jaringan pengangkut yang 

memiliki dua fungsi, yaitu mengangkut air dan garam-garam 

mineral dari akar ke batang tumbuhan serta daun, dan 

memberi sokongan/kekuatan. Xilem terdiri atas beberapa 

komponen, yaitu trakeid, trakea, serat xilem dan parenkim 

xilem. Pada tumbuhan berkayu, xilem yang tua berhenti 

berperan dalam pengangkutan untuk memberi 

kekuatan/sokongan pada batang. Yang dimaksud dengan 

kayu adalah xilem sekunder. Jika kita menghitung lingkaran 

tahun sebuah pohon, berarti kita menghitung lingkaran tahun 

xilem. 

b. Floem 

Floem merupakan jaringan pembuluh atau pengangkut yang 

bertugas memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke 

seluruh tubuh tumbuhan. Floem disebut pembuluh tapis dan 

merupakan pembuluh pengangkut utama. Floem tersusun 

atas beberapa macam sel yang berbeda fungsinya, antara lain 

pembuluh tapis, parenkim floem, serat floem, dan sel 

pengiring. Floem merupakan jaringan hidup. 

Ada perbedaan letak jaringan pengangkut (xilem dan floem) 

pada tumbuhan monokotil serta dikotil. Demikian pula dengan 

letak xilem dan floem pada batang dan akar. Pada batang 

monokotil, letak xilem berdampingan dengan floem, sedangkan 

pada akar monokotil, letak xilem berselang-seling dengan 

floem. Diantara xilem dan floem monokotil tidak terdapat 

kambium. Sementara itu, pada batang dikotil, xilem terletak 

disebelah dalam kambium, sedangkan pada akar dikotil xilem 

terletak ditengah berbentukmenjari dikelilingi oleh floem. 
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Konsep Materi Penjelasan 

 Ada perbedaan letak jaringan pengangkut (xilem dan floem) 

pada tumbuhan monokotil serta dikotil. Demikian pula dengan 

letak xilem dan floem pada batang dan akar. Pada batang 

monokotil, letak xilem berdampingan dengan floem, sedangkan 

pada akar monokotil, letak xilem berselang-seling dengan 

floem. Diantara xilem dan floem monokotil tidak terdapat 

kambium. Sementara itu, pada batang dikotil, xilem terletak 

disebelah dalam kambium, sedangkan pada akar dikotil xilem 

terletak ditengah berbentukmenjari dikelilingi oleh floem. 

 

Gambar 2 

Perbedaan susunan berkas pengangkut batang 

tumbuhan monokotil dan dikotil 

Sumber: http://afninihayah.blogspot.co.id/2013/12/jaringan-

pembuluh-xilem-dan-floem.html 

 

Gambar 3 

Perbedaan susunan berkas pengangkut pada akar 

tumbuhan monokotil dan dikotil 

Sumber: K.Esau, 1965; 711Jaringan Periderm 
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Materi jaringan yang dipilih sebagai wadah penelitian karena materi ini 

mengkaji struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan yang abstrak dan 

kompleks. Terdapat banyak hal yang menyebabkan materi jaringan yang sulit 

dipahami oleh peserta didik yaitu banyak melibatkan organ-organ, proses, dan 

mekanisme kompleks yang abstrak dan objek-objek mikroskopis. Seperti yang 

diungkapkan Tekkaya, Ozkan dan Sunggur dalam sekripsi Durataun Nafisah 

berdasarkan studi terbarunya yang menunjukan bahwa, siswa memiliki masalah 

dalam memahami topik-topik biologi seperti internal organ, sistem organ dan 

proses dari tubuh mereka sendiri.29  

                                                           
29

 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  

Periderm adalah jaringan pelindung sekunder sebagai 

pengganti epidermis batang tumbuhan dikotil dan 

Gymnospermae berkayu. 

 

Gambar 2.12 

Jaringan Periderm 

Sumber: biologigonz.blogspot.co.id/2011/08/try-out-

jaringan-tumbuhan.html 

Kultur Jaringan Kultur jaringan atau tissue culture adalah suatu teknik untuk 

mengisolasi sel, protoplasma, atau organ, kemudian 

menumbuhkan pada medium buatan yang mengandung zat 

poengatur tumbuh dalam kondisi aseptik sehingga bagian-bagian 

tersebut dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi organ 

atau individu utuh kembali. 

Totipotensi merupakan kemampuan sel-sel untuk tumbuh 

dan berkembangmenjadi individu baru yang utuh jika ditepatkan 

dalam lingkungan yang sesuai. 
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Ayat Al-Qur’an yang menjelakan tentang penciptaan makhluk hidup 

(tumbuhan) yaitu Qur’an surat yasin ayat 33: 

                                    

Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah 

bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari 

padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. 

Pada ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghidupkan bumi 

yang dulunya mati dengan berbagai kehidupan di dalamnya yang mengisi 

bumi. Dan Allah SWT telah menciptakan kehidupan dan makhluk hidup 

(tumbuhan) di dalamnya sebagai rahmat dan anugerah bagi manusia untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Salah satunya dalam memperoleh bahan 

makanan. 

 

E. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan Asesmen Portofolio 

Elektronik telah banyak dilakukan Muhamad Taufiq, Sudarmin, Erna Noor 

Savitri, Andin Vita Amalia, Fety Rosyida Nurhayati, Lutfin Andyana 

Rehusisma, Sri Endah Indriwati, dan Nuning Wulandari menyatakan bahwa 

hasil belajar peserta didik yang mengikuti asesmen portofolio elektronik lebih 

baik dari pada penilaian yang konvensional, karena dengan asesmen portofolio 
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elektronik peserta didik dapat mampu menguasai konsep-konsep materi dengan 

baik, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik.
30

,
31

,
32

 

Penelitian yang berkaitan dengan penguasaan konsep berdasarkan 

penelitian Ni Wayan Manik Hermawati bahwa penguasaan konsep Bioogi yang 

lebih baik tentunya disebabkan oleh keterlibatan peserta didik secara optimal 

mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang 

melalui proses penyelidikan atau penemuannya. Aktifitas belajar tersebut 

makin lama akan timbul suatu pemahaman yang mendalam terhadap materi 

pelajaran yang dipelajari serta akan menimbulkan makna yang berarti 

(meaningfull) dan mampu menimbulkan sikap percaya diri pada peserta didik.  

Minat belajar yang dimiliki peserta didik merupakan faktor internal yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran yaitu 

pada penguasaan konsep-konsep biologi dan sikap ilmiah peserta didik.  

Minat belajar peserta didik terekspresi melalui sikap dan tindakan yang 

ditunjukkan oleh peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik yang 

memiliki minat terhadap mata pelajaran, cenderung untuk menyenangi 

pelajaran yang ditunjukkan melalui sikap yang lebih antusias dan bersedia 

terlibat aktif dalam pembelajaran. Sebagai indikator dari minat peserta didik 

dalam pembelajaran adalah perhatian, keinginan, ketekunan, dan cita-cita. 

                                                           
30

 Muhamad Taufiq, Et.al. “Media Electronic Portofolio Untuk Meningkatkan Trend 

Prestasi Belajar Mahasiswa”, Journal Unnes no 1 (2016) 
31

 Fety Rosyida Nurhayati, “Pengembangan E-Portfolio Sebagai Instrumen Penilaian 

Siswa Di Smk Negeri 2 Lamongan”, Jurnal Pendidikan, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2014 
32

 Lutfin Andyana, Pengembangan Portofolio Berbasis Website di SMAN I  

Gondangwetan, Jurnal Pendidikan, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2013 
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Peserta didik yang memiliki minat tinggi terhadap pelajaran ditandai 

oleh makin besarnya perhatian yang dicurahkan peserta didik dalam 

pembelajaran. Perhatian peserta didik dalam pembelajaran merupakan 

pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu obyek atau pendayagunaan 

kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan peserta didik 

dalam belajar. Kesadaran ini merupakan dorongan kuat  bagi peserta didik 

untuk melakukan aktivitas belajar. Wujud dari kesadaran ini berupa makin 

intensifnya perhatian, keinginan, serta ketekunan peserta didik dalam belajar. 

Oleh karena itu peserta didik yang memiliki perhatian terhadap suatu 

pelajaran, pasti akan berusaha keras untuk memperoleh hasil belajar yang 

terbaik.
33

  

Portofolio elektronik atau portofolio digital atau web folio atau e-folio, 

merupakan kumpulan  karya dalam bentuk elektronik yang disusun oleh  

pengguna  sebagai  bentuk  catatan  perkembangan dirinya. Istilah portofolio 

elektronik umumnya mengacu pada alat elektronik yang mendukung konsep 

tujuan, pedagogis, dan penilaian yang ada pada portofolio berbasis kertas.
34

 

Portofolio elektronik dibuat untuk menutup kekurangan dari penilaian 

portofolio yang terdahulu, yaitu memudahkan penyimpanan serta administrasi 

hasil karya siswa. Selain itu juga mudah diakses baik oleh guru, teman, orang 

tua maupun orang lain. 

                                                           
33

 Ni Wayan Manik Hermawati, Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terhadap 

Penguasaan Konsep Biologi dan Sikap ilmiah Siswa Ditinjau dari Minat Belajar Siswa, Jurnal 

Penelitian, (Singaraja: Univ. Pendidikan Ganesha, 2012) h. 19-20 
34

 Fety Rosyida Nurhayati, “Pengembangan E-Portfolio Sebagai Instrumen Penilaian 

Siswa Di Smk Negeri 2 Lamongan”, Jurnal Pendidikan, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2014, h. 

254 
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Keunggulan portofolio elektronik dibandingkan dengan portofolio 

berbasis kertas adalah: (a) Sistem portofolio berbasis kertas tidak dapat 

mengakomodasi peningkatan jangkauan penilaian dan tidak fleksibel; (b) Pada 

saat ini umumnya perguruan tinggi telah memanfaatkan e- Learning secara 

ekstensif; (c) Portofolio elektronik dengan mudah dipublikasikan; (d) 

Portofolio elektronik merupakan dasar yang dapat digunakan untuk 

menghubungkan keseluruhan kurikulum; (e) Portofolio elektronik umumnya 

dirancang untuk mendukung Perencanaan Pengembangan Personal dan 

meningkatkan praktik keterampilan reflektif dan mandiri; (f) Portofolio 

elektronik berpusat pada pengguna; (g) Portofolio elektronik memungkinkan 

adanya diskusi dengan sejumlah pihak.
35

 

 

F. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel 

yang diamati. Dari berbagai teori yang  telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-

teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan 

sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan variabel tersebut, 

selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.
36

 Meningkatkan mutu 

pendidikan telah dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian 

hasil belajar peserta didik diantaranya dengan menggunakan penilaian 

pembelajaran, dengan berbagai sumber pembelajaran serta mengaplikasikan 

berbagai penialaian pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Suatu 

                                                           
35

 Ibid, h. 255 
36

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan 

R&D), (Bandung,: Alfabeta, 2012), h. 92 
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penilaian pembelajaran yang dianggap baik belum tentu cocok untuk materi 

pelajaran yang lain, sehingga perlu digunakan penilaian pembelajaran yang lain 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.  

Penilaian pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengatasi 

kurangnya penguasaan konsep dan sikap ilmiah peserta didik yaitu dengan 

menggunakan penilaian yang laitu yaitu menggunakan asesmen portofolio 

elektronik. Dengan menggunakan asesmen portofolio elektronik dalam proses 

penilaian diharapkan pembelajaran dalam kelas oleh peserta didik lebih 

interaktif dan kondusif serta penilaian pembelajaran dapat berlangsung dengan 

baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai oleh peserta didik. Selain itu 

peserta didik lebih mudah menguasai  konsep-konsep materi dan dapat 

menumbuhkan sikap ilmiah yang baik pula. Dimana dalam asesmen portofolio 

elektronik berpengaruh pada penguasaan konsep dan sikap ilmiah peserta 

didik.  

Metode penilaian yang dapat digunakan  untuk mengatasi kurang 

tercapainya tujuan pembelajaran yaitu Asesmen portofolio elektronik terhdap 

Penguasaan Konsep  dan Sikap Ilmiah peserta didik. Dengan menggunakan 

asesmen portofolio elektronik dalam proses penilaian pembelajaran diharapkan 

penilaian pembelajaran berlangsung lebih dinamis dan ada interaksi yang baik 

antara guru dengan peserta didik, dan peserta didik dengan peserta didik lain. 

Selain itu peserta didik lebih mudah menguasai materi karena peserta didik 

melakukan penilaian pembelajaran dengan self asesmen, written feedback. 
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Dimana dalam asesmen portofolio elektronik akan meningkatkan Penguasaan 

Konsep dan Sikap Ilmiah. 

Ada tiga indikator Penguasaan Konsep yang diteliti oleh peneliti antara 

lain Menyebutkan (C1), Memfungsikan (C2), Mengaplikasikan (C3), dan 

indikator Sikap Ilmiah ada tiga yang diteliti oleh peneliti yaitu Rasa ingin tahu, 

Mengutamakan bukti, Bekerja sama. Penjelasan secara jelas mengenai 

kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 2.7 

sebagai berikut: 

Penjelasan secara rinci Kerangka penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 

Kerangka Berpikir Penelitian 

Pembelajaran Biologi 

Teori Belajar Hakikat Pembelajaran 

Asesmen Portofolio Elektronik 

Penguasaan Konsep Sikap Ilmiah 

Memahami Mengingat Mengaplikasikan 

Ingin Tahu Mengutamakan Bukti Bekerja Sama 
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G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Oleh sebab itu, penulis mengajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian 

1) Terdapat Pengaruh Asesmen Portofolio Elektronik Terhadap Penguasaan 

Konsep Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung. 

2) Terdapat Pengaruh Asesmen Portofolio Elektronik Terhadap Sikap Ilmiah 

Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar Lampung. 

3) Terdapat Kontribusi Asesmen Portofolio Elektronik Terhadap Penguasaan 

Konsep Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung. 

4) Terdapat Kontribusi Asesmen Portofolio Elektronik Terhadap Sikap Ilmiah 

Siswa Kelas XI Pada Mata Pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar Lampung. 

2. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah: 

H0: μ 0 ≠ μ1 = (tidak terdapat pengaruh variable bebas terhadap variable terikat) 

H1 : μ0 = μ1 = (terdapat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat) 

H0: μ 0 ≠ μ1 = (tidak terdapat kontribusi variable bebas terhadap variable terikat) 

H1 : μ0 = μ1 = (terdapat korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono, metode penelitian pendidikan dapat diartikansebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah dalam bidang pendidikan.
1
 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Quasi Eksperimen yaitu 

metode penelitian untuk menguji hipotesis berbentuk sebab akibat melalui adanya 

perlakuan dan menguji perubahan yang diakibatkan oleh perlakuan tersebut.
2
 

Metode penelitian ini mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi 

pelaksanaan eksperimen.
3
 Desain penelitian yang digunakan adalah “The 

Macthing Only and Pretest-Posttest Control Group Design.”
4
 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Bandung: Alfabeta, 2011) h. 6 
2
 Fraenkel JR and Wallen NE, ( How Design and Evaluate Research in Inducation, E-Book, 

2008), h. 271 
3
 Sugiyono, Op. Cit. h. 114 

4
Fraenkel JR and Wallen NE, Loc. Cit.  
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Gambaran rancangan penelitian yang akan digunakan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1 : 

Tabel 3.1 

Desain Penelitian Quasi Eksperimen 
Kelas Pre-test Perlakuan Post-test 

Eksperimen M         Q1 X Q2 

Kontrol M         Q1 C Q2 

Sumber: Frankel, R.J, dan Wallen, E. N, How To Design and Evalute Reseach in Education, 

Edition 6, (New York: The Mc Graw Hill Companies, 2008) 

 

Keterangan  

M : Sampel yang dipilih dan pasangkan dalam setiap kelas / Matching. 

Q1 : Pretest terhadap penguasaan konsep dengan soal yang equivalen dan skala 

sikap ilmiah awal. 

Q2 : Posttest terhadap penguasaan konsep  dengan soal yang equivalen dan skala 

sikap ilmiah akhir. 

X : Pembelajaran dengan menggunakan Asesmen Portofolio Elektronik. 

C : Pembelajaran dengan menggunakan penilaian paper and pencil test yang 

sering digunakan oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung. 

 

 

B. Variabel Penelitian 

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian. 

sering pula dinyatakan variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperan 

dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Variabel ini dibagi menjadi dua 

bagian antara lain 

a. Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel bebas adalah  variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan. Dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu asesmen portofolio 

elektronik. 
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b. Variabel terikat (Dependent variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya yaitu penguasaan konsep dan sikap 

ilmiah. 

Pengaruh hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

     

   

 

Gambar 3.1 

Diagram Hubungan Antara Variabel Bebas Dan Terikat 

 

Keterangan 

X  : Asesmen portofolio elektronik 

Y1  : Penguasaan konsep 

Y2  : Sikap ilmiah 

 

 

C. Populasi Dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
5
 Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh peserta didik kelas XI semester ganjil MAN 2 Bandar Lampung tahun 

                                                           
5
 Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 61 

X 

Y2 

Y1 
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pelajaran 2015/2016 sebanyak empat kelas dengan jumlah peserta didik sebanyak 

162 orang. Dengan distribusi kelas sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Rincian Populasi dan Sampel 

No Kelas Jumlah Peserta didik 

1. XI IPA 1 38 

2. XI IPA 2 40 

3. XI IPA 3 42 

4. XI IPA 4 42 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik 

cluster random sampling (acak kelas), yaitu membuat suatu undian dari 4  kelas 

tersebut dilakukan pengundian dengan melakukan tiga kali pengambilan. 

3. Sampel 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel di atas diperoleh sampel sebanyak 2 

kelas yaitu kelas XI.1 dan XI.2 

a) Kelas XI.I sebagai kelas kontrol. Penilaian pada kelas ini menggunakan paper 

and pencil test. 

b) Kelas XI.2 sebagai kelas kontrol. Penilaian pada kelas ini menggunakan 

Asesmen Portofolio Elektronik. 

 

D. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu tahap prapenelitian, tahap 

pelaksanaan dan tahap akhir. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut adalah: 
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1. Tahap Prapenelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada saat prapenelitian adalah: 

a. Melakukan studi pendahuluan melalui observasi di sekolah untuk memperoleh 

informasi sistem penilaian dan Penguasaan konsepdan sikap ilmiah yang selama 

ini dilakukan pada mata pelajaran Biologi khususnya materi jaringan tumbuhan. 

b. Telaah kurikulum mengenai pokok bahasan yang dijadikan materi pembelajaran 

dalam penelitian. 

c. Taks (tugas) asesmen portofolio elektronik meliputi laporan praktikum dan 

pembuatan mading. 

d. Penilaian task dilakukan dengan rubric asesmen portofolio elektronik dalam 

bentuk skala Likert. 

e. Asesmen fortofolio elektronik yang digunakan dalam bentuk Blog. 

f. Pemilihan model pembelajaran yang akan digunakan, pengembangan silabus, 

penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. 

g. Menyusun instrumen penelitian untuk menjaring data penelitian, meliputi; soal 

tes penguasaan konsep, angket sikap ilmiah, self assessment, angket respon 

peserta didk, lembar kerja praktikum, dokumentasi dan catatan lapangan. 

h. Mengkonsultasikan instrumen penelitian kepada dosen pembimbing skripsi. 

i. Melakukan uji coba instrumen penelitian pada peserta didik kelas lain diluar 

sampel. 
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j. Melakukan analisis kualitas instrumen tes pengusaan konsep peserta didik 

meliputi: validitas, reabilitas, daya pembeda, dan tingkat kesukaran, serta 

pengecoh. 

k. Melakukan analisis kualitas instrumen skala sikap ilmiah peserta didik meliputi: 

validitas dan reabilitas. 

l. Melakukan analisis kualitas instrumen soal tes penguasaan konsep, skala sikap 

ilmiah, self assessment, angket respon peserta didik, lembar kerja praktikum, 

catatan lapangan, serta rubric penilaian skala Likert. Kemudian melakukan 

bimbingan kepada dosen pembimbing skripsi dan revisi. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan kegiatan: 

a. Latihan pada pembiasaan 

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

penelitian kepada peserta didik mengenai asesmen portofolio elektronik dan 

seluruh instrument penelitian yang digunakan. 

2) Melakukan sosialisasi soal tes penguasaan konsep, lembar skala sikap ilmiah, 

self assessment, angket respon peseta didik yang berupa penyampaian maksud 

dan tujuan pengamatan, lembar kerja praktikum, dokumentasi, dan catatan 

lapangan. 

3) Membuat jadwal, media pembelajaran, serta rancangan pembelajaran bersama 

observer asesmen portofolio elektronik. 
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b. Pengambilan Data 

1) Memberikan pretest penguasaan konsep peserta didik pada materi jaringan. 

2) Memberikan skala sikap ilmiah awal untuk mengetahui pengelolaan sikap 

ilmiah peserta didik dalam proses pembelajaran. 

3) Membagi kelompok belajar menjadi tujuh kelompok, masing-masing terdiri dari 

enam peserta didik. 

4) Setiap kelompok akan dibagikan Taks berupa laporan praktikum dan pembuatan 

mading. 

5) Asesmen portrofolio elektronik berbentuk Blog dimana dalam Blog tersebut 

terdapat tugas-tugas peserta didik, penilaian peserta didik, materi pembelajaran, 

dapat dilihat dan diunduh diblog tersebut. 

6) Guru menginstruksikan tiap kelompok untuk mendiskusikan tentang tugas yang 

diberikan pada masing-masing kelompok. 

7) Guru menjelaskan waktu pengumpulan tugas tersebut pada waktu yang telah 

disepakati bersama. 

8) Pengumpulan tugas dikumpulkan pada observer. 

9) Komponen asesmen portofolio elektronik yang digunakan dalam penelitian 

meliputi soal penguasaan konsep, skala sikap ilmiah, taks asesmen portofolio 

elektronik, dan self assessment.  

10) Guru menuntun peserta didik untuk mengambil kesimpulan. 

11) Memberikan posttest penguasaan konsep peserta didik pada materi jaringan 

setelah melakukan pembelajaran. 
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12) Memberikan skala sikap ilmiah akhir untuk mengetahui  pengelolaan peserta 

didik dalam proses pembelajaran. 

13) Mengumpulkan data melalui angket untuk mengetahui respon peserta didik. 

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada materi jaringan setelah 

menggunakan asesmen portofolio elektronik. 

14) Penilaian task dilakukan dengan rubric asesmen portofolio elektronik dalam 

bentuk skala Likert. 

15) Mencatat segala kejadian faktual penting dalam catatan lapangan penelitian. 

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. 

Adapun alur penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.2 

Alur Penelitian 

Tahap persiapan 

1. Penyusunan RPP 

2. Pembuatan instrumen penelitian 

3. Judgemen  

1. Izin penelitian 

2. Perizinan penelitian sekolah 

3. Menentukan sampel penelitian 

Tahap pelaksanaan 

Kelas Kontrol 

( Paper and pencil test) 

 

1. Pretest  Penguasaan Konsep 

2. Angket sikap ilmiah awal  

3. Angket sikap ilmiah akhir 

4. Posttest  Penguasaan Konsep 

5. Angket respon siswa 

 

Kelas Eksperimen 

( Asesmen Portofolio Elektronik) 

 

1. Pretest  Penguasaan Konsep 

2. Angket sikap ilmiah awal  

3. Self Assessment awal 

4. Lembar Kerja Praktikum 

5. Angket sikap ilmiah akhir 

6. Posttest  Keterampilan Proses Sains 

7. Taks 

8. Self Assessment akhir 

9. Angket respon siswa 

 

Data 

Mengolah analisis 

data 

Penarikan  kesimpulan 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu 

pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek 

sasaran. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan 

yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, 

sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki atau disebut obsevasi 

langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki, misalnya 

peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto.
6
 

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini menggunakan tes 

multiple choice. Dalam penelitian ini data tes diperoleh melalui pretest dan 

postest.Pretest dan posttest dilakukan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan bentuk dan soal yang sama. Soal pretest yang diberikan pada awal 

                                                           
6
Sugiyono, Loc.Cit.  h. 22 
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pertemuan, mempunyai bentuk dan jumlah soal yang sama dengan soal postest 

yang diberikan diakhir pertemuan.
7
 

3. Daftar Ceklis Sikap Ilmiah 

Skala sikap ilmiah adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala sikap ilmiah, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. indikator pada skala sikap ilmiah adalah ingin tahu, 

mengutamakan bukti, bekerja sama,skeptis dan toleransi. Kemudian indikator 

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang 

dapat berupa pertanyaan dan pernyataan.
8
 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data tertulis atau tercetak tentang 

fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian 

dokumentasi ini akan menjadi sangat kuat kedudukannya.
9
Bentuk dokementasi 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar siswa, profil sekolah, foto-foto 

kegiatan pembelajaran dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Data penelitian yang akurat dikumpulkan melalui berbagai instrumen. Tabel 7 

dibawah ini mencantumkan jenis-jenis instrumen yang disesuaikan dengan tujuannya. 

                                                           
7
Suharsimi Arikunto,Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Asdi 

Mahasatya, 2010), h. 193-201 
8
 Sugiyono, Loc.cit. h. 134-135 

9Ibid, h. 159 
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Tabel 3.3 

Instrumen Penelitian Dan Tujuan Penggunaan Instrumen 

No Jenis Intrumen Tujuan Instrumen 
Sumber 

Data 
Waktu 

2. Tes (Pretest dan 

Posttest) 

penguasaan konsep  

Mendeskripsikan dan Kemampuan 

penguasaan konsep biologi siswa sebelum 

dan setelah penerapan asesmen portofolio 

elektronik 

Peserta didik Pada awal 

dan akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

3 Skala sikap ilmiah mendeskripsikan sikap ilmiah peserta 

didik dalam mengelola pembelajaran 

Peserta didik Pada awal 

dan akhir 

pembelajaran 

4. Angket respon 

peserta didik  

Mendeskripsikan pengaruh Asesmen 

Portofolio Elektronik. 

Peserta didik  Pada akhir 

kegiatan 

pembelajaran 

5. Catatan lapangan Mencatat hal-hal yang terjadi dan 

menggambarkan keadaan dalam 

penelitian yang akan menunjang 

pembahasan. 

Peneliti Selama 

proses 

penelitian 

berlangsung 

 

Uraian dari setiap jenis instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Tes Penguasaan Konsep Materi Jaringan 

Tes yang digunakan adalah tes awal (Pretest) dan tes akhir (Postest).Tipe tes 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah multiple choice dengan lima jawaban. 

Validasi dan reabilitas soal tes dilakukan oleh pembimbing skripsi, dan dosen ahli 

diluar pembimbing yaitu oleh bapak Akbar Handoko, M.Pd, dan ibu Aulia 

Novitasari, M.Pd. 

2. Daftar Ceklis Sikap Ilmiah 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap ilmiah ini adalah skala 

sikap. Peneliti memberikan sejumlah item atau pertanyaan-pertanyaan dalam 

sebuah daftar ceklis sikap ilmiah, kemudian responden menjawab sesuai dengan 
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kondisi pengalaman sendiri.
10

 Skala sikap yang disusun dalam bentuk pertanyaan 

dan terdiri dari 12 item pertanyaan yang dilengkapi dengan pilihan jawaban yaitu 

sangat setuju, setuju, tidak setuju.
11

 Untuk pernyataan positif skornya sangat setuju 

5, setuju 4, tidak setuju 3. Sedangkan untuk pernyataan negatif sebaliknya. Skor-

skor tersebut kemudian dikalikan dengan bobot. Prosedur untuk skala likert 

mempergunakan tiga item untuk tiap kategori. Validasi dan reabilitas skala sikap 

dilakukan oleh pembimbing skripsi, dan dosen ahli diluar pembimbing yaitu oleh 

bapak Akbar Handoko, M.Pd, dan ibu Aulia Novitasari, M.Pd. 

3. Angket Respon Siswa 

Angket diberikan pada peserta didik setelah selesai menempuh pembelajaran materi 

struktur dan fungsi jaringan 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 pembimbing skripsi. 

4. Catatan Lapangan 

Dibuat dalam bentuk catatan harian yang digunakan untuk mencatat hal-hal 

yang terjadi dan menggambarkan keadaan selama penelitian berlangsung untuk 

menunjang pembahasan. 

 

 

                                                           
10

 Margono, Op.Cit,  h.167  
11

 Suharsimi, Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 

195 
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G. Analisis Uji Coba Instrumen Penelitian  

Ada satu instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

instrumen  berupa soal multiple choice, dan soal instrumen ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang Penguasaan Konsep peserta didik. Dan instrumen daftar 

ceklis digunakan untuk mendapatkan data tentang Sikap Ilmiah. Sebelum 

instrumen digunakan untuk mendapatkan data, maka instrumen multiple choice 

dan daftar ceklis akan di uji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas, sedangkan lembar observasi dan angket respon siswa akan diujikan 

langsung dengan dosen ahlinya.  

1. Validitas instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran untuk menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.
12

 Instrumen yang valid berarti alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen 

tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
13

 Suatu 

instrumen yang valid mempunyai validitas  tinggi. Sebaliknya, instrumen yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah.
14

 validitas ini dapat dihitung 

dengan koefisien menggunakan Product Moment yang dikemukan oleh Person 

sebagai berikut: 
15

 

                                                           
12

 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), h.168 
13

  Sugiyono, Op.Cit, h. 121. 
14

  Suharsimi, Arikunto, Op.Cit, h. 121  
15

  Ibid, h. 326. 
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rxy = 

𝑛  𝑥𝑦− ( 𝑥)( 𝑦)

 [𝑁  𝑥2−( 𝑥)²][𝑁  𝑦2−( 𝑦)²]
 

Keterangan :  
rxy : Validias Item Soal 

N : Banyaknya Peserta Tes 

X : Jumlah Skor Item 

Y : Jumlah Skor Total  

Setelah tes diujikan kepada siswa yang berada diluar sampel kemudian 

instrumen tes melalui pengujian validitas soal tes.
16

 Pengujian validitas instrumen 

tes menggunakan validitas isi dan validitas butir soal. Pengujian validitas isi 

disesuaikan dengan kisi-kisi yang sesuai dengan indikator pembelajaran, 

sedangkan hasil uji coba lapangan untuk validitas butir soal dapat dilihat pada 

tabel 3.4 di bawah ini: 

Tabel 3.4 

Uji Validitas Butir Soal 
No Keterangan No Butir Soal Jumlah 

1 Valid 2, 7, 8, 15, 17, 30, 18, 23,  27, 32, 36, 33, 34, 35, 21, 28, 

29, 37, 38, 4, 5, 9, 39, 40, 31, 22, 26 

27 

2 Tidak Valid 1, 3, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 15 13 

 

Hasil uji coba ini dianalisis keabsahannya menggunakan program Microsoft 

Office Excell 2007, soal yang digunakan untuk pretest dan posttest adalah butir 

soal yang masuk dalam kategori valid, yang berjumlah 27 soal. 

2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data yang dihasilkan. 

Dinyatakan reliabel jika pengukurannya konsisten, cermat dan akurat. Dinyatakan 

                                                           
16

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit , h. 245 



81 
 

 

dari uji reliabilitas adalah untuk menguji keajegan soal yang digunakan dan 

mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil 

pengukurannya dapat dipercaya. Untuk mengetahui reliabilitas instrumen 

digunakan rumus Kuder Richardson (KR20):
17

 

r11 = )
2

)(
1

(
2St

piqiSt

n

n 


 

Keterangan:  

R11 : Reliabilitas test secara keseluruhan. 

n : Jumlah item. 

St2 : Standar deviasi atau simpangan baku. 

pi : Proporsi responden yang menjawab benar. 

qi : Proporsi responden yang menjawab salah. 

 

Selanjutnya dalam pemberian interpretasi terhadap  koefisien reliabilitas tes 

(R11) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut:
18

 

a. Apabila R11 ≥ daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 

reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reabilitas yang tinggi (= reliabel) 

b. Apabila rhh ≤ daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang di uji 

reliabilitasnya  dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-

reliabel) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas dari 40 soal yang telah diuji 

cobakan. Maka dapat dilihat nilai reliabilitasnya sebesar 0,70 termasuk kategori 

tinggi.  

 

 

                                                           
17

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawati Pers, 2011), h. 254 
18

 Ibid, h. 209. 
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3. Uji Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran merupakan salah satu analisis kuantitatif konvensionl 

paling sederhana dan mudah. Semakin besar indeks menunjukkan semakin mudah 

butir soal, karena dapat dijawab dengan benar oleh sebagian peserta didik atau 

seluruh peserta didik. Sebaliknya, jika sebagian kecil atau tidak ada sama sekali 

peserta didik yang menjawab benar menunjukkan butir sukar. Untuk menguji taraf 

kesukaran digunakan rumus berikut:
19

 

P= 
𝐵

𝐽𝑆
 

 Keterangan : 

P : Proporsi (indeks kesukaran) 

B : Jumlah siswa yang menjawab soal tes dengan benar 

JS : Jumlah seluruh peserta didik peserta tes 

Penafsiran tingkat kesukaran butir tes digunakan kriteria menurut Thorndike 

dan Hagen (dalam Sudijono) sebagai berikut:20 

 

Tabel 3.5 

Interpretasi Tingkat Kesukaran Butir Soal 

Besar P Interpretasi 
P < 0,30 Sukar 

0,30 < P < 0,70 Sedang 

P > 0,7 Mudah 

 

Anas Sudijono menyatakan butir-butir item tes penguasaan konsep apabila 

butir-butir item tersebut tidak telalu sukar dan tidak pula terlalu mudah dengan 

                                                           
19

 Suharsimi Arikunto, Op.Cit ,h. 100 
20

 Harun Rasyid dan Mansur,  Penelitian Hasil Belajar, (Bandung: CV Wacana Prima, 2007), 

h. 225 
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kata lain derajat kesukaran item itu adalah sedang atau cukup.
21

 Hasil uji coba 

tingkat kesukaran butir soal dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini:  

Tabel 3.6 

Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 
Jaringan Tumbuhan 

No. Kriteria Jumlah Soal No Butir Soal 

1. Sukar - - 

2. Sedang 36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 

17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

3. Mudah 4 16, 22, 26, 31 

        

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kesukaran butir soal yang digunakan 

untuk soal pretest dan postest adalah butir soal dalam kategori sedang, yang  

berjumlah 36 soal. 

4. Uji Daya Pembeda 

Daya beda digunakan untuk mengetahui kemampuan butir item tes hasil 

belajar untuk dapat membedakan antara testee yang berkemampuan tinggi dengan 

testee perkemampuan rendah.
22

 Daya pembeda instrumen adalah tingkat 

kemampuan instrumen untuk membedakan antara siswa yakni siswa yang 

berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Rumus yang 

digunakan untuk mencari daya pembeda suatu soal adalah sebagai berikut:
23

 

𝐷𝑃 =
(𝑊𝐿 −𝑊𝐻)

𝑛
 

 

 

 

                                                           
21

 Anas Sudijono, Op. Cit, h. 372 
22

Ibid, h. 385 
23

Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Reinika Cipta, 2014), h. 186 
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Keterangan: 

DP :  Daya pembeda 

WL :  Jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok bawah 

BB :  Jumlah peserta didik yang gagal dari kelompok atas 

  n : 27% x N 

 

Klasifikasi daya pembeda soal adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Daya Pembeda
24

 
Daya Beda (DP) Interprestasi Daya Beda 

0 – 0,19 Jelek 

0,20 – 0,29 Cukup 

0,30 – 0,39 Baik 

0,40 – dan seterusnya Sangat Baik 

 

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 12, maka hasil uji daya 

pembeda dapat dilihat dalam Tabel 3.8. 

Tabel 3.8 

Hasil Uji Daya Pembeda Butir Soal 
No Keterangan Butir Soal 

1 Jelek 6, 11, 38 

2 Cukup 12, 20, 33 

3 Baik 1, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 40 

4 Sangat Baik 2, 7, 8, 10, 15, 17, 21, 22, 26, 30, 31, 34, 35, 37, 39 

5. Uji Pengecoh (Distractor) 

Menganalisis fungsi pengecoh (distractor) dikenal dengan istilah 

menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal multiple choice. Pola 

tersebut dengan menghitung banyaknya testee yang memilih pilihan jawaban butir 

                                                           
24

 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009) h. 274 
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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. Indeks pengecoh dihitung dengan rumus: 

Cara Melakukan analisis uji 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. 

Contoh: 

Pilihan 

Jawaban 

A B C
*
 D E O Jumnlah 

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 persentasenya O-nya ≤ 

10%.
25

 

 

                                                           
25

 Muslim, “ Bahan Ajar Analisis Instrumen” (Jurnal Bahan Ajar), h. 5-6 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Tes Kemampuan  Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah 

Memberi skor pada pretest dan Posttest Penguasaan Konsep peserta didik 

pada materi jaringan tumbuhan, kemudian di analisis menggunakan rumus 

Normalized Gain. Gain adalah selisih antara nilai posttest dan Pretest, 

menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

setelah pembelajaran dilakukan guru. Untuk menghindari hasil kesimpulan 

penelitian, karena pada nilai pretest kedua kelompok penelitian sudah berbeda 

digunakan uji normalitas. Gain yang dinormalize (N-Gain ) oleh (Hake dalam 

Meltzer) dapat dihitung dengan persamaan: 
26

 

N Gain/Indeks Gain=
𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 −𝑠𝑘𝑜𝑟  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 −𝑆𝑘𝑜𝑟  𝑃𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

N-Gain yang diperoleh pada tes hasil belajar Penguasaan Konsep (Pretest 

dan posttest)  dan daftar ceklis Sikap Ilmiah dapat dilihat pada Tabel 3.9 dibawah 

ini: 

Tabel 3.10 

Kategorisasi Skor N-Gain/Indeks Gain 
Rentang Kategori 

N-Gain  ≥ 0,7 Tinggi  

0,3 ≤ N-Gain < 0,7 Sedang  

N-Gain < 0,3 Rendah 

 (Sumber: Melzer dalam Syahfitri, 2008:33) 

 

 

 

 

                                                           
26

 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. 
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2. Angket Respon Siswa 

Data angket respon siswa tentang penilaian asesmen portofolio elektronik 

yang diterapkan pada proses pembelajaran dianalisis dengan cara menghitung. 

Presentase jawaban peserta didik menggunakan rumus berikut :
27

 

% respon siswa =
 jumlah  siswa  yang  menjawab

Jumlah  total  siswa
×100% 

Tabel 11 

Kriteria Respon Siswa 
Proportion correc/ nilai  Interpretasi  

Antara 0,81 sampai 1,0 Tinggi 

Antara 0,61 sampai 0,80 Cukup 

Antara 0,41 sampai 0,60 Agak cukup  

Antara 0,21 sampai 0,40 Rendah 

Antara 0,00 sampai 0,20  Sangat rendah 

 Sumber : Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

 

 

 

I. Uji Hipotesis Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan uji-t berdasarkan kelas 

penelitian yang diukur. Kemudian sebelum dilakukan analisis uji-t terlebih dahulu 

dilakukan uji prasyarat yang harus dipenuhi dalam uji-t.Prasyarat tersebut adalah 

normalitas dan homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji keabsahan sampel. Dalam menguji 

hipotesis, rumus statistik yang digunakan hanya akan berlaku jika data yang 

diperoleh berasal dari populasi dengan distribusi normal. Uji Liliefors merupakan 

                                                           
27

Ibid, h. 93 
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salah satu uji yang sering digunakan untuk menguji kenormalan data. Rumus uji 

Lilifors sebagai berikut: 

Lhitung = max )()( ii zSzF 
, 

 
s

XX
z i

i




 
Dengan: 

F(zi) : P (Z zi); Z ~ N(0,1) 

S(zi) : Proporsi cacah  z ≤ zi terhadap seluruh cacah zi 

Xi : Skor responden 

Dengan hipotesis: 

Jika harga LHitung < harga Ltabel,  maka data berdistribusi normal 

Jika harga LHitung > harga Ltabel,  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 

varian ini digunakan metode uji varians terkecil menggunakan tabel F. uji  

homogenitas yang digunakan menggunakan uji Fisher. Langkah-langkah dari uji 

varians sebagai berikut.
28

 

1) Menghitung varians terbesar dan varians terkecil 

Fhitung = varians terbesar 

   
varians terkecil 

2) Bandingkan nilai Fhitung dengan FTabel 

Dengan rumus dbpembilang = n-1 ( untuk varians terbesar) 

3) Taraf signifikan (α) = 0,05 

4) Criteria pengujian 

5) Adapun kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

H0 ditolak, jika thitung > ttabel 

H0 diterima, jika thitung <ttabel dengan α = 0,05 (5%). 

 

 

 

                                                           
28
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J. Uji Hipotesis Penelitian 

1. Uji t Independent 

Uji hipotesis digunakan untuk melihat perbedaan hasil tes peserta didik dari 

kelopok eksperimen dan kelompok kontrol. Jika data diketahui berdistribusi 

normal dan homogen maka dapat dilanjutkan dengan uji parametrik yaitu  uji-t 

Independent. Untuk menguji hipotesis di atas, penulis dalam penelitian ini 

menggunakan rumus statistik yaitu uji kesamaan dua rata-rata berikut : 
29

  

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 

 

Peneliti dalam menganalisi uji hipotesis menggunakan program SPSS Versi 

17 tujuan agar mempermudah perhitungan. Taraf signifikan yang digunakan 

adalah 5% (0,05). Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

H0 = ditolak , Jika thitung > ttabel  

H1  = diterima, jika thitung < ttabel , dengan α = 0,05 (5%). 
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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 kesalahanya.
30

 

 

2. Uji Korelasi 

Teknik analisis korelasional ialah teknik analisis statistik mengenai 

hubungan antar dua variabel atau lebih. Teknik korelasi yang digunakan adalah 

korelasi product moment. Product Moment Correlation adalah salah satu teknik 

untuk mencari korelasi antardua variabel. Teknik korelasi Product Moment kita 

pergunakan apabila berhadapan dengan kenyataan berikut ini: 

a. Variabel yang kita korelasikan berbentuk gejala atau data yang bersifat 

kontinu. 

b. Sampel yang diteliti mempunyai sifat homogen, atau setidak-tidaknya 

mendekati homogen. 

c. Regresinya merupakan regresi linear. 

Hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dapat bersifat: 

1) Positif, artinya jika variable bebas (X) naik, maka variable terikat (Y) naik. 

2) Negatif, artinya jika variable bebas (X) turun, maka variabel terikat (Y) 

turun. 

Derajat hubungan biasanya dinyatakan dengan r, yang disebut dengan 

koefisien sampel yang merupakan penduga bagi koefisien populasi. Sedangkan 
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r2 disebut dengan koefisien determinasi (koefisien penentu). Kekuatan korelasi 

linear antara variabel X dan variabel Y disajikan dengan rxy. Didefinisikan 

dengan rumus:
31

 

rxy = 

𝑁  𝑋𝑌− 𝑋  𝑌

 𝑁  𝑋
2
−( 𝑋)2  𝑁 𝑌−( 𝑌)2

 

 

Tabel 12 

Interpretasi Nilai r *) 
Besarnya nilai r Interpretasi 

Antara 0,800 sampai dengan 1,00 Tinggi 

Antara 0,600 sampai 0,800 Cukup 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 Agak rendah 

Antara 0,200 sampai dengan 0,0400 Rendah 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 Sangat rendah 

 

                                                           
31
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di MAN 2 Bandar Lampung 

pada semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 dengan menerapkan penilaian 

dengan asesmen portofolio elektronik terhadap Penguasaan Konsep dan Sikap 

Ilmiah pada materi jaringan tumbuhan. Maka, didapatkan Data Hasil Penelitian 

meliputi: 1. Gambaran umum pembelajaran Biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung, 2. Peningkatan Penguasaan Konsep Siswa Kelas XI pada Materi 

Jaringan Tumbuhan, 3. Peningkatan Sikap Ilmiah Siswa Kelas XI pada Materi 

Jaringan Tumbuhan, 4. Angket Respon Siswa terhadap asesmen portofolio 

elektronik, 5. Catatan Lapangan penelitian. Hasil penelitian ini disajikan dalam 

bentuk uraian, Tabel dan grafik yang dideskripsikan secara rinci dibawah ini: 

1. Gambaran Umum Pembelajaran Biologi MAN 2 Bandar Lampung 

Proses pembelajaran Biologi di MAN 2 Bandar Lampung sebelum 

penelitian masih bersifat satu arah dimana guru memberikan materi dan peserta 

didik hanya menyimak, dan diam mendengarkan informasi yang diberikan oleh 

guru. Pada saat pembelajaran Biologi, buku referensi yang digunakan oleh 

peserta didik masih terbatas, hanya menggunakan LKP (Lembar Kerja Peserta 
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didik) dan satu buku Biologi yang diberikan oleh sekolah, sebagai buku 

pegangan saat proses pembelajaran.  

Pada penilaian pembelajaran Biologi sebelumnya guru belum pernah 

menggunakan asesmen portofolio elektronik yang melatih Penguasaan Konsep 

dan Sikap Ilmiah khususnya  materi jaringan tumbuhan, yang kurang adanya 

umpan balik kepada peserta didik. Dan dalam proses pembelajaran sudah 

berpedoman pada standar proses pengajaran, namun peserta didik belum diberi 

kesempatan untuk melakukan pengaturan diri dalam proses pembelajaran.  

2. Data Penguasaan Konsep Peserta didik Kelas XI Pada Materi Jaringan 

Tumbuhan 

Penguasaan Konsep Biologi peserta didik Pada Materi jaringan tumbuhan 

merupakan potensi intelektual menyangkut kemampuan untuk mengembangkan 

kemampuan Penguasaan Konsep dan tes Penguasaan Konsep dalam bentuk 

soal pretest dan postest yang diberikan diawal dan diakhir proses pembelajaran 

sebagai data utama. Sedangkan untuk soal pretest dan postest ada 20 

pertanyaan dalam bentuk multiple choice untuk mengukur Penguasaan Konsep 

peserta didik pada materi jaringan tumbuhan. Adapun penjelasannya dapat 

dilihat pada uraian berikut ini: 

a. Data Penguasaan Konsep Biologi Peserta didik Pada Kelas Eksperimen 

dan Kelas Kontrol  

Pada penelitian ini dilakukan dua kali tes Penguasaan Konsep yang dil 

aksanakan diawal dan akhir pembelajaran pada materi jaringan tumbuhan. Data 

penelitian Penguasaan Konsep berupa pencapaian nilai rata-rata tes awal 

(pretest), tes akhir (Postest), dan N-Gain. Rekapitulasi nilai dan N-Gain 

Penguasaan Konsep peserta didik disajikan pada Tabel 4.1 berikut: 
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Tabel 4.1 

Rekapitulasi Perbandingan Rata-Rata Nilai dan N-Gain Penguasaan 

Konsep Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 Kelas Eksperimen (X2) Kelas Kontrol (X1) 

Pretest Postest N-Gain Kriteria Pretest Postest N-Gain Kriteria 

N (Jumlah 

Peserta didik) 
38 Peserta didik 38 Peserta didik 

Nilai Rata-

Rata 

56,50 82,37 0,59 Tinggi 61,39 77,65 0,42 Sedang 

 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perolehan nilai rat-rata pretest di kelas 

eksperimen (X2) sebesar 56,50, sedangkan nilai postest 82,37 dengan N-Gain 

0,59% yang termasuk kategori Sedang. Sedangkan pada kelas kontrol (X1) 

diperoleh nilai pretest sebesar 61,39% sedangkan nilai postest 77,65 dan N-

Gain 0,42 yang termasuk kategori  sedang. Nilai pretest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berbeda jauh, sedangkan nilai posttest kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol, begitu juga dengan nilai N-Gain pada kelas 

eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai N-Gain pada kelas 

kontrol. Artinya pembelajaran dengan penilaian asesmen portofolio elektronik 

pada kelas eksperimen dapat meningkatkan Penguasaan Konsep pada materi 

jaringan tumbuhan. Presentase peningkatan nilai N-Gain Penguasaan Konsep 

dapat dilihat pada Tabel  4.2 berikut:  

Tabel 4.2 

Pengelompokkan N-Gain Penguasaan Konsep Peserta didik 

Pada Materi Jaringan Tumbuhan 
Materi Jaringan Tumbuhan 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N-Gain Jumlah 

Peserta didik 

Presentase N-Gain Jumlah 

Peserta didik 

Presentase 

Tinggi 22 0% Tinggi 1 3% 

Sedang 16 42% Sedang 30 79% 

Rendah 0 58% Rendah 7 18% 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa Penguasaan Konsep Biologi peserta didik 

yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi jaringan 

tumbuhan, mulai dari kategori N-Gain rendah, sedang hingga tinggi setelah 

pembelajaran menggunakan asesmen portofolio elektronik. Pada kelas 

Eksperimen tidak ada peserta didik yang memperoleh kategori N-Gain rendah, 

sedangkan terdapat 16 peserta didik yang mendapat N-Gain sedang, kemudian 

untuk kategori tinggi terdapat 22 peserta didik. Pada kelas kontrol pencapaian 

nilai N-Gain pada kategori rendah terdapat 7 peserta didik, pada kategori 

sedang terdapat 30 peserta didik dan kategori tinggi terdapat 1 peserta didik. 

Data perindikator sikap siswa pada kelas eksperimen dan kontrol pada materi 

struktur dan fungsi jaringan hewan dapat dapat dilihat pada gambar dibawah 

ini: 

 
Keterangan Taksonomi Bloom Penguasaan Konsep: (1) Menyebutkan (2) Memfungsikan (3) 

Mengaplikasikan 

Gambar 4.1 

Rata-Rata Nilai Taksonomi  Penguasaan Konsep Pada Kelas Eksperimen 

(X2) 
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Gambar menunjukkan bahwa persentase pretest penguasaan konsep 

tertinggi pada indikator 3 yaitu mengaplikasikan sebesar 65,2%, dan terendah 

pada indikator 2 yaitu memfungsikan sebesar 54,95%. Dengan demikian pada  

awal pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan, memfungsikan, 

mengaplikasikan, yang diberikan oleh guru dan teman sebaya. Perolehan 

persentase postest penguasaan konsep tertinggi pada indikator 3 yaitu, 

mengaplikasikan sebesar 84,7% dan terendah pada indikator 1 yaitu 

menyebutkan sebesar 83,1%.  

Secara keseluruhan rata-rata indikator penguasaan konsep awal sebesar 

56,5% (kategori cukup), kategori ini menandakan bahwa siswa telah memiliki 

penguasaan konsep sebelum pembelajaran. Setelah pembelajaran, kemampuan 

penguasaan konsep akhir (postest) peserta didik meningkat sebesar 82,37% 

(kategori baik). Sedangkan jika dilihat dari skor N-gain tiap indikator 

penguasaan konsep diketahui indikator 2 memiliki skor tertinggi sebesar 0,65 

(65%) dalam kategori sedang. Sedangkan skor N-gain terendah terdapat pada 

indikator 3 sebesar 0,51 (51%). Rata-rata peningkatan (N-gain) tiap indikator 

penguasaan konsep peserta didik sebesar 0,59 (59%) dalam kategori sedang. 

Selanjutnya peningkatan rata-rata nilai setiap indikator Penguasaan Konsep 

peserta didik kelas kontrol dapat dilihat pada gambar  dibawah ini: 
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Keterangan Taksonomi Bloom Penguasaan Konsep: (1) Menyebutkan (2) Memfungsikan (3) 

Mengaplikasikan 

Gambar 4.2 

Rata-Rata Nilai Taksonomi  Penguasaan Konsep Pada Kelas Kontrol 

(X1) 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 diketahui bahwa nilai rata-rata postest pada 

setiap taksonomi bloom materi nilai penguasaan konsep pada kelas kontrol juga 

lebih tinggi dibandingkan nilai pretestnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada 

kelas Kontrol peserta didik juga memiliki penguasaan konsep yg cukup, namun 

masih berada pada pencapaian terendah dibawah kelas eksperimen. N-Gain 

tertinggi pada rata-rata postest pada kelas kontrol terdapat pada taksonomi 

bloom mengaplikasikan sebesar 81,5% dalam hal ini sudah mampu 

mengaplikasikan dan memahami suatu percobaan. Sedangkan taksonomi bloom 

terendah adalah menyebutkan sebesar 66,2%. Dalam hal ini peserta didik 

dituntut untuk dapat memfungsikan. Secara keseluruhan rata-rata pretest pada 

taksonomi bloom Penguasaan Konsep sebesar 61,39%, kategori ini 

menandakan bahwa peserta didik telah memiliki Penguasaan Konsep. Rata-rata 

postest pada taksonomi bloom Penguasaan Konsep peserta didik meningkat 
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sebesar 77,65%. Sedangkan jika dilihat dari skor N-Gain tiap taksonomi bloom 

Penguasaan Konsep sebesar 0.42 % atau (42%). 

Dari hasil analisis taksonomi bloom Penguasaan Konsep dapat 

disimpulkan bahwa taksonomi bloom Penguasaan Konsep peserta didik di 

kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan pada kelas kontrol. Artinya 

penilaian dengan asesmen portofolio elektronik yang diintegrasikan dengan 

written feedback pada kelas eksperimen dapat meningkatkan Penguasaan 

Konsep khususnya materi Jaringan Tumbuhan.  

Kebermaknaan dari nilai N-Gain pada kelas eksperimen dan kontrol akan 

diuji signifikansi menggunakan uji statistik dengan software SPSS versi 17. Uji 

statistik ini juga dipergunakan untuk melihat kebermaknaan dari hipotesis 

penelitian yang dibuat sebelumnya. Sebelum melakukan analisis signifikansi, 

data N-Gain tersebut diuji prasyarat menggunakan uji normalitas dan 

homogenitas data yang dipaparkan pada Tabel 4.3 dan 4.4 : 

 

b. Uji Hipotesis 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas hipotesis penelitian menggunakan uji Kolmogorov 

smirnov. Hasil uji normalitas terhadap data nilai tes awal (Pretest) dan tes akhir 

(Postest) diketahui bahwa rata-rata nilai Biologi pada materi Jaringan 

Tumbuhan baik kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. Hasil 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini: 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Penguasaan Konsep Awal dan Akhir 

Pada Materi Jaringan Tumbuhan 
Jenis Tes Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Kriteria Nilai Sig. 

Tabel Nilai 0,05 

Kesimpulan 

signifikansi > 0,05 = 

Distribusi Normal 

Pretest  Kelas Eksperimen 0,139  

 

0,05 

 

 

Distribusi normal 
Postest  Kelas Eksperimen 0,265 

Pretest  Kelas Kontrol 0,604 

Postest  Kelas Kontrol 0,295 

 

Dari hasil uji Normalitas data dengan signifikansi > 0,05 maka dapat 

diperoleh bahwa N-Gain Penguasaan Konsep pada kelas eksperimen dan 

kontrol secara keseluruhan berdistribusi normal, pada taraf signifikansi 0,05 

sehingga dapat dilanjutkan uji prasyarat selanjutnya yaitu homogenitas data. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Test of Homogenity of 

Variance untuk mengetahui kedua variansi memiliki karakteristik yang sama 

atau tidak. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Homogenitas Penguasaan Konsep Awal 

dan Akhir Pada Materi Jaringan Tumbuhan 
Jenis Sig Based of 

Mean 

Kriteria Nilai Sig. 

Tabel Nilai 0,05 

Kesimpulan 

signifikansi  > 0,05 = 

Homogen atau sama 

pretest_eksperimen 0,062  

 

0,05 

 

 

Homogen 
postest_eksperimen 0,653 

Pretest_kontrol 0,253 

postest_kontrol 0,111 

 

Dari hasil homogenitas pada Tabel 4.4 diketahui data Pretest dan Postest 

Penguasaan Konsep jika dilihat dari nilai signifikansi Based of mean > α (0,05), 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai N-Gain Penguasaan Konsep pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang 

memiliki karakteristik sama atau homogen. Setelah uji prasyarat yaitu uji 
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normalitas dan uji homogenitas terpenuhi analisis dapat dilanjutkan pada 

pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji t independent. 

3) Uji t Independent  

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Data hasil penelitian 

ini di uji dengan menggunakan Independent- Sample test. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H0 = diterima, jika sig (2-tiled) > α (0,05) 

H0 = ditolak, jika sig (2-tiled) < α (0,05) 

Hasil uji statistik untuk nilai N-Gain Penguasaan Konsep dapat dilihat 

pada Tabel 4.5 berikut ini: 

Tabel 4.5 

Uji t Independent Penguasaan Konsep 
 t-test for Equality of Means 

 Sig.(2-tailed) Mean Difference Std. Error 

Difference 

Ngain-eksperimen kontrol Equal variances 

assumed 

0.00 0.39 0.01 

Equal variances 

not assumed 

0.00 0.39 0.01 

       

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa data N-

Gain Penguasaan Konsep dilihat dari nilai Sig.(2-tailed) 0,00 < α (0,05), maka 

H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan nilai N-Gain 

Penguasaan Konsep pada kelas eksperimen menunjukkan perbedaan yang 

signifikan. Artinya penilaian dengan asesmen portofolio elektronik yang 

diintegrasikan dengan kegiatan written feedback pada kelas eksperimen dapat 

meningkatkan Penguasaan Konsep pada materi jaringan tumbuhan.  
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4) Uji Korelasi 

Setelah dilakukan uji hipotesis, maka dilanjutkan dengan uji korelasi 

linear, khusus pada kelas eksperimen (X2). Uji korelasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan asesmen portofolio elektronik  terhadap 

Penguasaan Konsep peserta didik. Uji korelasi dihitung dengan nilai angket 

respon peserta didik yang telah diconvert dengan MSI (Methode Succesive 

Internal) dan nilai N-Gain Penguasaan Konsep pada kelas eksperimen. Adapun 

hasil uji korelasi dapat  dilihat pada Tabel 4.6  dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Uji Korelasi Asesmen Portofolio Elektronik Penguasaan Konsep 

Correlations 

  respon ngain 

respon 
Pearson Correlation 1 .788** 

Sig. (2-tailed)  .002 

N 3 3 

ngain 
Pearson Correlation .788** 1 

Sig. (2-tailed) .002  

N 3 38 

        

Hasil uji korelasi yang akan dilihat adalah hasil koefisien korelasi (R) 

yang bertujuan untuk melihat besar korelasi masing-masing atau arsial dari data 

penelitian, kemudian hasil koefisien Sig.(2-tailed) dan Pearson Correlation 

untuk melihat korelasi secara keseluruhan.  

Tabel 4.6 di atas didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,788 

menunjukan bahwa adanya hubungan antara 2 variabel tersebut pada kategori 

cukup. Dari data di atas didapatkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,013 yang 

berada didaerah dimana 0,002 < 0,05 yang berarti memenuhi prasyarat dan 

dapat disimpulkan bahwa terjadi korelasi antara asesmen portofolio elektronik 
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terhadap sikap ilmiah. Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) diperoleh 0,788. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar  penggunaan asesmen portofolio 

elektronik dapat mempengaruhi Sikap Ilmiah peserta didik kelas eksperimen 

(X2). Sisanya 12% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu keterbatasan waktu saat 

proses pembelajaran berlangsung dan kurang kondusifnya suasana belajar 

karena ada beberapa peserta didik yang bermain dan mengobrol dengan teman 

sekelompoknya, peserta didik belum paham dengan kemampuan Sikap Ilmiah, 

karena dalam proses pembelajaran sebelumnya belum pernah diukur 

kemampuan tersebut. Korelasi Asesmen Portofolio Elektronik terhadap 

Penguasaan Konsep peserta didik dapat dilihat melalui diagram dibawah ini. 

 

 

 

Gambar 4.6 

Diagram Korelasi Asesmen Portofolio Elektronik terhadap Penguasaan 

Konsep 
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3. Data Sikap Ilmiah Peserta didik Kelas XI pada Materi Jaringan 

Tumbuhan 

Sikap Ilmiah adalah suatu kecenderungan, kesiapan dan kesediaan 

seseorang untuk memberikan respon, tanggapan atau tingkah laku secara ilmu 

pengetahuan dan memenuhi syarat (hukum) ilmu pengetahuan yang telah di 

akui kebenarannya. Pada penelitian ini data Sikap Ilmiah diperoleh dari daftar 

ceklis Sikap Ilmiah yang diberikan diawal dan diakhir proses pembelajaran 

selama tiga kali pertemuan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data 

penelitian Sikap Ilmiah berupa pencapain nilai daftar cheklis Sikap Ilmiah awal 

dan Sikap Ilmiah akhir dan N-Gain. Rekapitulasi nilai dan N-Gain Sikap Ilmiah 

peserta didik kelas XI pada materi jaringan tumbuhan dapat dilihat pada Tabel 

4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Rekapitulasi Perbandingan Rata-Rata Nilai dan N-Gain Sikap Ilmiah Kelas 

Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 Kelas Eksperimen (X.2) Kelas Kontrol 

SI Awal SI Akhir N-Gain Kriteria Pretest Postest N-Gain Kriteria 

N (Jumlah 

peserta didik) 

38 Peserta didik 38 Peserta didik 

Nilai Rata-

Rata 

57,15 82,57 0,59 Sedang 73,18 82,82 0,35 Sedang 

 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata Sikap Ilmiah awal 

di kelas eksperimen (X.2) materi ekosistem sebesar 57,15, sedangkan nilai 

Sikap Ilmiah akhir sebesar 82,57 dan perolehan  N-Gain 0,59 yang termasuk 

kategori sedang. Sedangkan pada kelas kontrol (X1) diperoleh nilai Sikap 

Ilmiah awal sebesar 73,18 sedangkan nilai Sikap Ilmiah akhir sebesar 82,82 

dan N-Gain 0,35 yang termasuk kategori sedang. Dari pencapaian kedua N-

Gain pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, diketahui nilai N-Gain pada 
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kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai N-Gain pada 

kelas kontrol. Artinya penilaian dengan Asesmen Portofolio Elektronik pada 

kelas eksperimen dapat meningkatkan Sikap Ilmiah pada materi ekosistem. 

Lihat Tabel 4.8. 

Tabel 4.8 

Pengelompokkan Nilai N-Gain Sikap Ilmiah  Pada Materi Jaringan 

Tumbuhan 
Materi Ekosistem 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

N-gain Jumlah Siswa Presentase N-gain Jumlah Siswa Presentase 

Tinggi 4 Peserta didik 11% Tinggi 1 Peserta didik 3% 

Sedang 33 Peserta didik 87% Sedang 23 Peserta didik 61% 

Rendah 1 Peserta didik 3% Rendah 14 Peserta didik 37% 

  

Tabel 4.8 menunjukan bahwa terjadi peningkatan Sikap Ilmiah peserta 

didik yang berbeda pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada materi 

ekosistem, mulai dari kategori N-gain rendah, sedang dan tinggi setelah 

pembelajaran menggunakan Asesmen Portofolio Elektronik. Pada kelas 

eksperimen terdapat empat peserta didik yang mendapat N-gain dengan 

kategori tinggi, sedangkan 33 peserta didik yang mendapat N-gain dengan 

kategori sedang, kemudian untuk kategori rendah terdapat satu peserta didik. 

Pada kelas kontrol terdapat satu peserta didik yang mendapatkan  N-gain 

dengan kategori tinggi, sedangkan kategori sedang terdapat 23 peserta didik, 

kemudian  yang mendapatkan N-gain dengan kategori rendah sebesar 14 

peserta didik. Data perindikator Sikap Ilmiah peserta didik pada kelas kontrol 

pada materi jaringan tumbuhan dilihat pada Gambar 4.4 dibawah ini: 
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Keterangan indikator Sikap Ilmiah: (1) Rasa ingin tahu (2) Mengutamakan bukti, (3) Bekerjasama 

 

Gambar 4.4 

Rata-Rata Nilai Indikator Sikap Ilmiah Pada Kelas Kontrol (X.1) 

 

Berdasarkan Gambar 4.4 diatas  nilai N-Gain Sikap Ilmiah pada kelas 

kontrol nilai sebesar 0,35 (35%) pada indikator semua indikator Sikap Ilmiah. 

Secara keseluruhan nilai indikator sikap ilmiah memiliki nilai yang cukup, 

kategori ini menandakan bahwa peserta didik telah memiliki sikap ilmiah 

sebelum penerapan asesmen portofolio elektronik. Setelah penerapan asesmen 

portofolio elektronik, kemampuan sikap ilmiah akhir peserta didik meningkat. 

Sedangkan data perindikator Sikap Ilmiah peserta didik pada kelas eksperimen 

pada materi jaringan tumbuhan dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini: 
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keterangan indikator Sikap Ilmiah: (1) Rasa ingin tahu (2) Mengutamakan bukti, (3) Bekerjasama 

 

Gambar 4.5 

Rata-Rata Nilai Indikator Sikap Ilmiah Pada Kelas Eksperimen (X.2) 

        

Berdasarkan gambar 4.5 data setiap indikator Sikap Ilmiah pada kelas 

eksperimen (X.2) menunjukkan bahwa perolehan nilai Sikap Ilmiah awal 

tertinggi pada materi jaringan tumbuhan pada kelas eksperimen sebesar 65,2 

pada indikator bekerjasama, dan nilai Sikap Ilmiah terendah sebesar 57,35 pada 

indikator menguatamakan bukti. Secara keseluruhan rata-rata indikator sikap 

ilmiah awal dengan nilai cukup, kategori ini menandakan bahwa siswa telah 

memiliki sikap ilmiah sebelum penerapan asesmen portofolio elektronik. 

Setelah penerapan asesmen portofolio elektronik, kemampuan sikap ilmiah 

akhir siswa meningkat sebesar 82,57%. Sedangkan jika dilihat dari skor N-gain 

tiap indikator sikap ilmiah, 59% (0,59). Peningkatan setiap indikator lebih baik 

pada kelas eksperimen daripada kelas kontrol, karena pada kelas eksperimen 

menggunakan asesmen portofolio elektronik yang diintegrasikan dengan 
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written feedback dan taks pada saat proses pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan Sikap Ilmiah khususnya materi jaringan tumbuhan. 

Kebermaknaan dari peningkatan nilai N-Gain pada kelas eksperimen dan 

kontrol akan diuji signifikansi menggunakan uji statistik dengan software SPSS 

versi 17. Uji statistik ini juga dipergunakan untuk melihat kebermaknaan dari 

hipotesis penelitian yang dibuat sebelumnya. Sebelum melakukan analisis 

signifikasi, data N-Gain tersebut diuji prasyarat menggunakan uji normalitas 

dan homogenitas data dipaparkan pada Tabel berikut ini: 

a. Uji Hipotesis Penelitian. 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas hipotesis penelitian menggunakan uji Kolmogorov 

smirnov. Hasil uji normalitas terhadap data nilai Sikap Ilmiah awal dan Sikap 

Ilmiah akhir diketahui bahwa rata-rata nilai daftar ceklis Sikap Ilmiah pada 

materi jaringan tumbuhan baik kelas kontrol dan eksperimen berdistribusi 

normal. Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas Daftar Ceklis Sikap Ilmiah Awal dan Akhir  

Pada Materi Jaringan Tumbuhan 
Jenis Tes Asymp. Sig. 

(2-tailed) 

Kriteria Nilai Sig. 

Tabel Nilai α (0,05) 

Kesimpulan signifikansi  > 

(0,05) = Distribusi Normal 

Daftar Ceklis Sikap Ilmiah  

awal control 

0,222  

 

0,05 

 

 

Distribusi normal Daftar Ceklis Sikap Ilmiah  

akhir  control 

0,101 

Angket Self Regulation  

awal eksperimen 

0,317 

Angket Self Regulation    

akhir eksperimen 

0,518 

 

Dari hasil uji normalitas data dengan nilai signifikasi > α (0,05) maka 

dapat diperoleh bahwa N-Gain hasil daftar ceklis pada kelas eksperimen dan 
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kontrol secara keseluruhan berdistribusi normal, pada taraf signifikansi 0,05 

sehingga dapat dilanjutkan uji prasyarat selanjutnya yaitu uji homogenitas data. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Test of Homogenity of 

Variance untuk mengetahui kedua variansi memiliki karakteristik yang sama 

atau tidak.  Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 

Hasil Uji Homogenitas Data N-Gain Daftar Ceklis Sikap Ilmiah Awal dan 

Daftar Ceklis Sikap Ilmiah Akhir Pada Materi Jaringan Tumbuhan 
Jenis Sig Based of 

Mean 

Kriteria Nilai 

Sig. Tabel Nilai α 

(0,05) 

Kesimpulan 

signifikansi  > a (0,05) 

= Homogen atau sama 

Daftar ceklis Sikap Ilmiah  

awal kelas eksperimen 

0,602  

 

 

 

0,05 

 

 

 

 

Homogen 

Daftar ceklis Sikap Ilmiah  

akhir kelas eksperimen 

0,279 

Daftar ceklis Sikap Ilmiah  

awal kelas kontrol 

0.493 

Daftar ceklis Sikap Ilmiah  

akhir kelas kontrol 

0.065 

 

Dari hasil  uji homogenitas pada Tabel 4.10 diketahui data daftar ceklis 

Sikap Ilmiah awal dan Sikap Ilmiah akhir, jika dilihat dari nilai signifikasi 

Based of Mean memperoleh nilai Sig hitung > α (0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai N-Gain angket Sikap Ilmiah pada kelas eksperimen 

dan kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang memiliki karakteristik 

sama atau homogen. Setelah uji prasyarat yaitu uji normalitas dan homogenitas 

terpenuhi analisis dapat dilanjutkan pada pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan uji t Independent. 
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3) Uji t Independent 

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Data hasil penelitian 

ini di uji dengan menggunakan Independent-Sample t test. Hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

H0 = Ditolak, jika sig (2-tailed) >α (0,05) 

H1 = Diterima, jika sig (2-tailed) <α (0,05) 

Hasil uji statistik untuk nilai N-gain hasil daftar ceklis Sikap Ilmiah dapat 

dilihat pada Tabel  4.11 berikut ini: 

Tabel 4.11 

Uji t Independent Sikap Ilmiah 
 t-test for Equality of Means 

 Sig.(2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

Ngain SI-eksperimen 

kontrol 

Equal variances 

assumed 

0.00 0.37 0.02 

Equal variances not 

assumed 

0.00 0.37 0.02 

       

 Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa data N-

Gain daftar ceklis Sikap Ilmiah dilihat dari nilai Sig.(2-tailed) 0,00 < α (0,05), 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya penilaian dengan Asesmen Portofolio 

Elektronik disertai Written feedback dan Taks berpengaruh signifikan terhadap 

Sikap Ilmiah khususnya pada materi jaringan tumbuhan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa N-Gain daftar ceklis Sikap Ilmiah pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menunjukkan perbedaan yang signifikan.  

4) Uji Korelasi 

Setelah dilakukan uji hipotesis, maka dilanjutkan dengan uji korelasi, 

khusus pada kelas eksperimen (X2). Uji korelasi digunakan untuk mengetahui 
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”seberapa besar hubungan asesmen portofolio elektronik  terhadap Sikap 

Ilmiah siswa Kelas XI pada mata pelajaran Biologi di MAN 2 Bandar 

Lampung”. Uji korelasi dihitung dengan nilai angket respon siswa yang telah 

diconvert dengan MSI (Methode Succesive Internal) dan nilai N-Gain Sikap 

Ilmiah pada kelas eksperimen. Adapun hasil uji korelasi dapat dilihat pada 

Tabel 4.12 dibawah ini:  

Tabel 4.12 

Uji korelasi Asesmen Portofolio Elektronik terhadap Sikap Ilmiah 

Correlations 

  respon ngain 

respon 
Pearson Correlation 1 .796** 

Sig. (2-tailed)  .013 

N 3 3 

ngain 
Pearson Correlation .796** 1 

Sig. (2-tailed) .013  

N 3 38 

 

Hasil uji korelasi yang akan dilihat adalah hasil koefisien korelasi (R) 

yang bertujuan untuk melihat besar korelasi masing-masing atau arsial dari data 

penelitian, kemudian hasil koefisien Sig.(2-tailed) dan Pearson Correlation 

untuk melihat korelasi secara keseluruhan.  

Tabel 4.12 di atas didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,796 

menunjukan bahwa adanya hubungan antara 2 variabel tersebut pada kategori 

cukup. Dari data di atas didapatkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,013 yang 

berada didaerah dimana 0,013 < 0,05 yang berarti memenuhi prasyarat dan 

dapat disimpulkan bahwa terjadi korelasi antara asesmen portofolio elektronik 

terhadap sikap ilmiah. Sedangkan koefisien determinasi (R
2
) diperoleh 0,796. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar  penggunaan asesmen portofolio 
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elektronik dapat mempengaruhi Sikap Ilmiah peserta didik kelas eksperimen 

(X2). Sisanya 13% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu keterbatasan waktu saat 

proses pembelajaran berlangsung dan kurang kondusifnya suasana belajar 

karena ada beberapa peserta didik yang bermain dan mengobrol dengan teman 

sekelompoknya, peserta didik belum paham dengan kemampuan Sikap Ilmiah, 

karena dalam proses pembelajaran sebelumnya belum pernah diukur 

kemampuan tersebut. Korelasi Asesmen Portofolio Elektronik terhadap Sikap 

Ilmiah peserta didik dapat dilihat melalui diagram dibawah ini. 

 

 

Gambar 4.6 

Diagram Korelasi Asesmen Portofolio Elektronik terhadap Sikap Ilmiah 

 

  

4. Angket Respon Peserta didik terhadap penilaian Asesmen Portofolio 

Elektronik 

Setelah penerapan asesmen portofolio elektronik dilaksanakan, penulis 

melakukan pengumpulan data menggunakan angket respon peserta didik yang 

berisi 16 pertanyaan kepada 38 peserta didik yang terdapat di kelas eksperimen, 

untuk mengetahui respon peserta didik terhadap penerapan asesmen portofolio 

elektronik pada materi jaringan tumbuhan. Berdasarkan analisis data secara 

79%

21%
00

korelasi APE terhdap S1

faktor lain
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umum peserta didik memberikan tanggapan positif terhadap penerapan 

asesmen portofolio elektronik khususnya materi jaringan tumbuhan. 

Rekapitulasi hasil respon peserta didik ditampilkan pada Tabel 4.13 berikut ini:  

Tabel 4.13 

Hasil Angket Respon Peserta didik Terhadap Asesmen Portofolio Elektronik 

Pada Materi Jaringan Tumbuhan 
No Pernyataan Capaian 

Presentase (%) 

Ya Tidak 

1 Respon peserta didik terhadap mata pelajaran Biologi 100% 0% 

2 Respon peserta didik tehadap metode penilaian yang sering 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. 73,66% 26,33% 

3 Respon peserta didik mengenai kegiatan self assessment yang 

diberikan peneliti didalam proses pembelajaran serta kegunaannya 

dalam penunjang pemahaman siswa pada materi Jaringan 

Tumbuhan.  94,66 5,33% 

4 Respon peserta didik mengenai written feedback yang diberikan 

peneliti didalam proses pembelajaran serta kegunaannya dalam 

penunjang pemahaman peserta didik pada materi Jaringan 

Tumbuhan. 89,33% 10,66% 

5 Respon peserta didik terhadap kegiatan penilaian asesmen 

portofolio elektronik dalam meningkatkan Penguasaan Konsep. 78,66% 21,33% 

6 Respon peserta didik terhadap kegiatan praktikum dalam 

meningkatkan sikap ilmiah seperti, rasa ingin tahu, rasa jujur, 

bekerjasama, bersikap skeptik (teliti, mengutamakan bukti) 73,66% 26,33% 

 

Berdasarkan hasil analisis data dari Tabel 4.13, dapat dilihat presentase 

respon peserta didik pada pembelajaran dengan Asesmen Portofolio Elektronik 

yang diterapkan pada saat kegiatan praktikum pada materi jaringan tumbuhan 

di kelas eksperimen. Dari angket respon diketahui sebesar  94,66%, menyukai 

penggunaan Asesmen Portofolio Elektronik pada saat kegiatan pembelajaran 

dan praktikum terhadap Penguasaan Konsep, dan sebesar 89,33% menyukai 

penggunaan Asesmen Portofolio Elektroniks pada saat kegiatan pembelajaran 

dan praktikum yang dapat meningkatkan Sikap Ilmiah  pada materi jaringan 

tumbuhan, sedangkan sebesar 73,66% peserta didik menyukai respon peserta 

didik mengenai ketertarikan dalam mengikuti  penilaian Asesmen Portofolio 
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Elektronik selama kegiatan praktikum pada saat pembelajaran jaringan 

tumbuhan. 

5. Catatan Lapangan 

Hasil catatan lapangan pada saat penelitian berlangsung dapat disajikan 

dalam Tabel 4.14 dibawah ini: 

Tabel 4.14 

Catatan Lapangan Selama Proses Penilaian Menggunakan Asesmen 

Portofolio Elektronik Pada Materi Jaringan Tumbuhan 
Pertemuan Pembelajaran Materi Ekosistem 

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

I 

 ( 19&23 Agustus 2016 ) 

1.  Peserta didik mengerjakan pretest 

dan daftar ceklis  Sikap Ilmiah awal 

dengan  kurang kondusif.  

1. Peserta didik mengerjakan 

pretest dan daftar ceklis 

Sikap Ilmiah awal dengan 

kondusif  

 2. Guru sudah menyampaikan 

indikator pencapaian kompetensi 

dan tujuan pembelajaran  

3. Ada beberapa peserta didik belum 

siap saat melakukan proses 

pembelajaran pada materi jaringan 

tumbuhan. 

 

2. Peserta didik berdiskusi 

tentang  materi jaringan 

tumbuhan dan saling 

bekerjasama dengan temen 

sekelompoknya, namun 

kurang kondusif  karena ada 

beberapa peserta didik yang 

mengobrol. 

 

II 

( 24&26 Agustus 2016 ) 

1. Peserta didik menyiapkan bahan 

praktikum tentang materi jaringan 

tumbuhan, sesuai dengan sub materi 

yang di bagikan  serta mengerjakan 

lembar kerja praktikum, sesuai 

dengan sub materi yang diberikan 

masing-masing kelompok. 

2. Peserta didik banyak yang 

memperhatikan  observer saat 

praktikum dan mengisi penilaian 

self asesment. 

1. Peserta didik menyiapkan 

bahan praktikum untuk 

melakukan kegiatan 

praktikum tentang materi 

jaringan tumbuhan dan 

mengerjakan lembar kerja 

praktikum sesuai dengan sub 

materi yang telah diberikan 

masing-masing kelompok 

2. Guru melakukan penilaian 

sikap ilmiah selama 

praktikum berlangsung. 
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III 

( 30-1 November 2016) 

1. Peserta didik melakukan 

presentasi berdasarkan hasil 

praktikum, beberapa peserta didik 

ada yang  antusias  dan ada pula 

yang kurang antusias kepada 

peserta didik yang sedang 

presentasi.  

berjalan lancar, karena peserta 

didik mempunyai rasa ingin tahu 

yang tinggi. 

2. Guru telah melakukan konfirmasi 

materi yang dilakukan  

3. Peserta didik  mengerjakan soal 

postest, daftar ceklis Sikap Ilmiah 

akhir dan dengan kondusif.  

4. Peserta didik mengisi angket 

respon Peserta didik tentang 

Asesmen Portofolio Elektronik 

setelah selesai pembelajaran IPA 

biologi materi jaringan tumbuhan 

 

1. Proses pembelajaran sangat 

berjalan lancar, karena 

peserta didik mempunyai 

rasa ingin tahu yang tinggi. 

2. Perwakilan setiap kelompok 

melakukan presentasi sesuai 

dengan hasil praktikum, 

siswa ada 

yang antusias 

memperhatikan dan saling 

bertanya, serta menyanggah 

3. Guru telah melakukan 

konfirmasi materi yang 

dilakukan. 

4. Peserta didik  mengerjakan 

soal postest, daftar ceklis 

Sikap Ilmiah akhir dan 

dengan kondusif.  

 

 

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas menjelaskan proses-proses apa saja yang 

terjadi selama pembelajaran IPA Biologi menggunakan Asesmen Portofolio 

Elektronik yang diintegrasikan dengan kegiatan praktikum pada materi jaringan 

tumbuhan, secara keseluruhan dapat disimpulkan pembelajaran yang 

menggunakan Asesmen Portofolio Elektronik yang diintegrasikan dengan 

Written feedback dan Taks berjalan dengan baik dan lancar, tetapi dibalik setiap 

kelancaran tentu ada beberapa hal yang menjadi kendala antara lain, peserta 

didik masih ada yang bermain-main, mengobrol dengan teman sebangku dan 

sekelompoknya, peserta didik sulit untuk dikondisikan karena peserta didik 

menganggap bukan guru yang sebenarnya yang bisa mengajar. Solusi yang 

dapat dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala tersebut adalah guru bidang 

studi IPA Biologi mendampingi berlangsungnya proses pembelajaran dan dapat 

pula guru memberikan tugas  bagi peserta didik yang mengobrol.               
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Pada akhir pembelajaran peserta didik kelas (X2) sebagai kelas 

eksperimen diminta untuk mengisi angket respon peserta didik terhadap 

penggunaan Asesmen Portofolio Elektronik yang diintegrasikan dengan 

kegiatan praktikum pada materi jaringan tumbuhan. Angket ini merupakan 

angket tertutup yang berjumlah 16 soal dengan dua pilihan jawaban ”Ya atau 

Tidak” yang dirancang dalam enam indikator atau aspek yang meliputi 

pengalaman peserta didik sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran, motivasi 

belajar peserta didik terhadap penilaian pembelajaran yang diterapkan, 

ketertarikan peserta didik terhadap penilaian pembelajaran yang dilaksanakan, 

keefektifan penilaian pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, kemudahan 

penilaian pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran, mendukung Penguasaan 

Konsep dan Sikap Ilmiah serta follow up. Berdasarkan analisis data secara 

umum peserta didik memberikan tanggapan positif terhadap pembelajaran 

dengan Asesmen Portofolio Elektronik  yang diintegrasikan dengan kegiatan 

praktikum pada materi jaringan tumbuhan.  

 

B. Pembahasan 

Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaruh asesmen portofolio 

terhadap penguasaan konsep dan sikap ilmiah peserta didik pada materi 

struktur dan fungsi jaringan tumbuhan pada kelas eksprimen dan kelas kontrol. 

Pembahasan terhadap hasil penelitian dilakukan berdasarkan analisis data dan 

temuan data dilapangan. 
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1. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Asesmen Portofolio Terhadap 

Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah Peserta didik Pada materi jaringan 

tumbuhan  

Pembelajaran Biologi di MAN 2 Bandar Lampung setiap pekannya 

dilaksanakan tiga kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan memiliki 

alokasi waktu 6x45 menit. Penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali yang 

dimulai pada 19 Agustus sampai dengan 01 November 2016, dimana selama 

proses pembelajaran dilakukan dua kali di dalam kelas dan satu kali didalam 

laboratorium untuk praktikum. Pada penelitian digunakan dua variabel yang 

menjadi objek penelitian, yaitu variabel bebas (asesmen portofolio elektronik) 

dan variable terikat (penguasaan konsep dan sikap ilmiah).  

Penelitian ini menggunakan dua kelas, yaitu kelas XI.2 yang berjumlah 

38 peserta didik sebagai kelas eksperimen yang proses pembelajarannya 

didesain menggunakan penilaian asesmen portofolio elektronik. Sedangkan 

kelas XI.1 yang berjumlah 38 peserta didik sebagai kelas kontrol didesain 

menggunakan paper and pencil test.  

Pembelajaran dengan menggunakan asesmen portofolio elektronik pada 

kelas XI. 2 (Eksperimen), pembelajaran pertama kali dilakukan 19-23 Agustus 

2016, adapun hal-hal yang pertama kali dimulai adalah memulai pembelajaran 

dengan mengucapkan salam, berdoa bersama, kemudian guru menjelaskan 

prosedur pembelajaran dengan asesmen portofolio elektronik, Taks asesmen 

portofolio elektronik. Pada pertemuan ini dilakukan di dalam kelas guna 

menjelaskan pengertian asesmen portofolio elektronik. Asesmen Portofolio 

elektronik merupakan kumpulan karya dalam bentuk elektronik yang disusun 



 
118 

 

 

oleh pengguna sebagai bentuk catatan perkembangan dirinya. Portofolio 

elektronik berbasis komputer dipakai untuk mendeskripsikan proses dan hasil 

tugas portofolio yang disimpan dalam format elektronik. Portofolio elektronik 

adalah dokumen peserta didik dalam format elektronik yang memuat informasi 

tentang peserta didik (seperti transkip, surat rekomendasi, dan catatab sejarah 

hasil karya) dan karya terpilih dari peserta didik (seperti contoh tulisan, proyek 

multimedia, karya seni) yang dibuat dalam format media termasuk di dalamnya 

blog dan website.
1
 

Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal 24-26 Agustus 2016, pada 

pertemuan ini peserta didik  memulai pembelajaran mengenai materi jaringan 

tumbuhan. Pada tahap ini peneliti melalukan Pretest guna mengetahui seberapa 

besar penguasaan konsep peserta didik mengenai materi jaringan tumbuhan. 

Konsep merupakan suatu abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri, karakter atau 

atribut yang sama dari sekelompok objek dari suatu fakta, baik merupakan 

suatu proses, peristiwa, benda atau fenomena di alam yang membedakan dari 

kelompok lainnya.
2
 Pada tahap ini peneliti menggunakan model pembelajaran 

inkuiri terbimbing diawali dari permasalahan yang diajukan guru yang tidak 

bisa dijelaskan dengan mudah atau tidak dapat dipecahkan dengan cepat 

kemudian peserta didik melakukan pengamatan sampai pada kesimpulan. Ada 

6 tahapan inkuiri terbimbing adalah, orientasi, merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan 

                                                           
1
 Fety Rosyida Nurhayati, “Pengembangan E-Portofolio Sebagai Intrumen Penilaian Siswa 

Di SMK Negeri 2 Lamongan”, Jurnal Pendidikan, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2014, h. 254 
2
 Nuryani Y. Rustaman, et.al. Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2003), h. 61  
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merumuskan kesimpulan.
3
 Guru menjelaskan mengenai materi jaringan 

tumbuhan dan kemudian membagi peserta didik dalam 7 kelompok dan 

membagikan lembar kerja praktikum (LKP), diadakan praktikum 

dilaboratorium, guru menjelaskan langkah-langkah praktikum. Lembar Kerja 

Praktikum digunakan untuk memudahkan peserta didik melakukan praktikum. 

Kemudian peserta didik bersama anggota kelompoknya melakukan praktikum 

di luar kelas (laboratorium), untuk mendiskusikan dan mencari jawaban dari 

lembar praktikum.  

Pada praktikum ini guru ingin mengetahui dan mengembangkan Sikap 

Ilmiah peserta didik. Pada saat praktikum terlihat adanya kerjasama yang baik 

antara anggota praktikum, menimbulkan rasa ingin tahu yg nampak pada saat 

praktikum seperti peserta didik yang mengajukan pertanyaan kepada guru 

dikala peserta didik  kurang memahami langkah praktikum, adanya antusias 

yang tinggi pada peserta didik pada saat melakukan praktikum, adanya 

toleransi. Dan dari hasil laporan praktikum yang dikumpulkan sesuai dengan 

hasil pada saat praktikum tanpa adanya manupulasi hasil. Terlihat Sikap Ilmiah 

peserta didik yang baik dan positif yang dikembangkan pada saat praktikum. 

Dengan adanya dukungan hasil penelitian dari Nisa Rasyida yang 

mengemukakan bahwasanya dari kegiatan praktikum guru dapat 

mengembangkan Sikap Ilmiah peserta didik selama proses praktikum 

berlangsung yang meliputi aspek berani dan santun dalam mengajukan 

pertanyaan dan beragumentasi, ingin tahu, peduli lingkungan, mau bekerja 

                                                           
3
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: 

Kenacana, 2008), Cet.V, h. 201 
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sama, terbuka, tekun, cermat, kreatif dan inovatif, kritis, disiplin, jujur, objektif 

dan beretos kerja tinggi.
4
 Carin  menjelaskan enam indikator sikap ilmiah yang 

diadaptasi dari Science for all Americans:Project 2061 antara lain: Memiliki 

rasa ingin tahu, Mengutamakan bukti, Bersikap skeptis, Menerima perbedaan, 

dapat bekerja sama, Bersikap positif terhadap kegagalan.
5
 Adanya angket sikap 

ilmiah, written feedback atau umpan balik kepada peserta didik. Dan diberikan 

lembar self assessment. 

Pertemuan ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 30-01 November 2016, 

pada pertemuan ini peserta didik mengumpulkan tugas Asesmen Portofolio 

Elektronik yaitu laporan praktikum dan mading. Laporan Praktikum dan 

mading yang dikumpulkan peserta didik sesuai dengan penugasan yang 

diberikan oleh guru, pembuatan mading tentang materi jaringan tumbuhan 

sangat menarik, dan kreatif. Peserta didik memaparkan hasil praktikum masing-

masing kelompok, setiap kelompok mempresentasikan hasil praktikum dan 

kelompok lain bertanya, apabila ada yang kurang jelas. Tahap pembelajaran 

selanjutnya yaitu menyimpulkan tentang kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung, dan guru meminta tiap-tiap kelompok untuk menyimpulkan 

materi tentang jaringan tumbuhan yang telah dipelajari pada pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Kemudian peserta didik diminta mengerjakan soal 

posttest dan mengisi angket respon siswa yang telah dibagikan. Berdasarkan 

                                                           
4
 Nisa Rasyida, Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa Sma Pada Konsep Metagenesis Tumbuhan 

Lumut Dan Paku, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi 2015, yang diselenggarakan 

oleh Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 21 Maret 2015 
5
.Arthur A. Carin.Teaching Science Though Discovery Eight Edition.( Columbus, Ohio: 
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hasil pengamatan, penilaian Asesmen Portofolio Elektronik terhadap 

Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah peserta didik yang dilakukan pada 

kelompok eksperimen berjalan dengan baik. Dan tugas-tugas peserta didik 

dikerjakan sesuai dengan penugasan yang diberikan guru. Dan 

pengumpulannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dari tugas-tugas 

tersebut peserta didik dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, 

kreatifitas dan antusias. Adanya Written feedback atau umpan balik pada saat 

pembelajaran agar peserta didik dapat menguasai penguasaan konsep materi 

jaringan tumbuhan. Hal ini didukung dari hasil penelitian Dewa Ayu Made 

Suryani yang mengemukakan bahwa Asesmen Portofolio Elektronik dapat 

menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik bahwa dia mampu 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan portofolio 

elektronik merupakan suatu cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada 

peserta didik bahwa dia mampu mengerjakan tugas. Dengan tumbuhnya 

kepercayaan diri pada diri peserta didik diharapkan dapat memotivasinya untuk 

mencari pengetahuan dan pemahaman sendiri serta berkreasi dan terbuka ide-

ide baru yang mereka lakukan dalam kegiatan pembelajarnya.
6
 

Secara keseluruhan pembelajaran dengan asesmen portofolio elektronik 

berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap penguasaan konsep maupun 

sikap ilmiah peserta didik dan saat pembelajaran berlangsung peserta didik 

tidak merasa kesulitan belajar dengan peneliti. Hal ini terlihat dalam peran 

peserta didik selama mengikuti pembelajaran baik saat diskusi, praktikum 

                                                           
6
 Dewa Ayu Made Suryani, Pengaruh Pendekatan Proses Berbantuan Asesmen Portofolio 

Elektronik Terhadap Hasil Belajar Menulis Resensi Buku Fiksi Bahasa Indonesia, Jurnal 
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maupun presentasi. Adapun kendala dalam proses pembelajaran dengan 

asesmen portofolio elektronik ini yaitu kurangnya kesadaran peserta didik akan 

pentingnya belajar masih sangat kurang, hal ini terlihat dari perhatian peserta 

didik yang masih rendah dan bahkan ada beberapa peserta didik yang tidak 

memperhatikan dengan mengobrol dibelakang, namun hal ini dapat 

dikondisikan dengan dengan cara memberikan umpan balik berupa pertanyaan 

yang berkenaan dengan masalah yang sedang dibahas kepada peserta didik 

tersebut. Selain itu juga kurangnya kemampuan peserta didik dalam 

menyampaikan ide/pendapatnya, masih banyak peserta didik merasa takut jika 

ide/pendapatnya salah. Terkadang peserta didik juga masih malu-malu dan sulit 

untuk maju kedepan ketika diperintahka, hal ini lah yang memperlambat proses 

pembelajaran, namun hal ini dapat dikendalikan dengan mengalihkanya kepada 

peserta didik yang lain. 

Pelaksanaan Asesmen Portofolio Elektronik tentu membutuhkan media 

yang sesuai, agar pelaksanaan pembelajaran dapat lebih baik. Salah satu media 

yang digunakan adalah Lembar Kerja Praktikum yang dibagikan pada masing-

masing kelompok praktikum yang didalamnya terdapat batasan materi yang 

akan dikerjakan oleh masing-masing kelompok, dengan mencari informasi dari 

buku-buku yang relevan. Tujuan dari penggunaan lembar praktikum peserta 

didik oleh guru yaitu agar setiap kelompok tidak memperluas cakupan materi 

dan dapat lebih rinci dari informasi yang diperoleh. Tugas Asesmen Portofolio 

Elektronik yaitu laporan praktikum dan mading dari tugas ini peserta didik 

dapat mampu menampilkan kreatifitas yang dimiliki dan mengembangkan 
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Sikap Ilmiah serta dapat menguasai Penguasaan Konsep dari materi jaringan 

tumbuhan dengan baik. Berdasarkan dari pernyataan Muhamad Taufiq, Sebuah 

portofolio elektronik dapat menampilkan serangkaian keterampilan pemiliknya 

dan menampilkan peningkatan hasil belajarnya bukan saja pada situasi 

pembelajaran formal tetapi juga pada kegiatan ekstrakurikulernya bahkan 

pengalaman kerjanya. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, peserta didik 

diberi tugas untuk selalu memperbarui dan memilih contoh karya dalam 

portofolio mereka.
7
 

Berdasarkan catatan lapangan yang peneliti dapatkan di kelas eksperimen 

pada proses pembelajaran, peserta didik cukup antusias untuk mengatur proses 

penilaian pembelajaran dan menemukan konsep pembelajaran. Hal ini terbukti 

ketika peserta didik bertanggung jawab ketika pelaksanaan praktikum 

berlangsung, laporan praktikum dan tugas dari guru. Dimana peserta didik 

belajar untuk mengatur diri saat melaksanakan praktikum, mencari dan 

menemukan materi sesuai dengan materi yang diperintah, serta membiasakan 

peserta didik untuk bersikap menghargai pendapat teman sekelompok. Selain 

itu membiasakan peserta didik memberi dan menerima kritik dari orang lain. 

Berdasarkan data deskripsi penerapan pembelajaran juga diketahui bahwa 

dalam proses penilaian pembelajaran dengan menggunakan Asesmen 

Portofolio Elektronik  pada kelas eksperimen, memicu peserta didik bagaimana 

cara mengatur diri saat proses pembelajaran dan menyelesaikan serta melatih 
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soal-soal Penguasaan Konsep seperti menyebutkan, memfungsikan dan 

mengaplikasikan.  

Pembelajaran pada kelas kontrol berjalan dengan cukup baik, dimana 

peserta didik menggunakan penilaian dengan paper and pencil test, adapun 

metode yang digunakan saat proses pembelajaran yaitu, ceramah, diskusi dan 

kelompok. pada pertemuan pertama proses pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah dan Tanya jawab. Proses pembelajaran dimulai dengan 

memamparkan tujuan pembelajaran kemudian menjelaskan materi yang akan 

dipelajari sementara itu peserta didik mendengarkan dan memperhatikan hal-

hal yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya proses pembelajaran dilakukan 

dengan Tanya jawab yang membahas materi jaringan tumbuhan dan macam-

macam jaringan tumbuhan. Pada pertemuan kedua proses pembelajaran 

menggunakan metode praktikum. Pertama-tama guru menjelaskan materi 

jaringan macam-macam jaringan tumbuhan kemudian guru memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum 

dipahami. Selanjutnya peserta didik menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan 

praktikum. Peserta didik melakukan praktikum dengan bimbingan guru, 

kemudian peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja siswa yang 

diberikan oleh guru. Pada pertemuan ketiga proses pembelajaran dilakukan 

dengan mengunakan metode presentasi. Dimana secara bergantian kelompok 

peserta didik mempresentasikan hasil praktikum yang telah dilakukan pada 

pertemuan sebelumnya. Setelah itu guru dan peserta didik bersama-sama 

menyimpulkan hasil dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, peserta 
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didik dipersilakan bertanya mengenai konsep yang belum dipahami. Peserta 

didik melakukan penilaian paper and pencil test.  

Secara keseluruhan proses penilaian dengan menggunakan pendekatan 

paper and pencil test berjalan dengan lancar, namun sebagian peserta didik 

yang masih belum paham terkadang malu untuk bertanya, selain itu daya serap 

terhadap materi yang disampaikan juga masih rendah dan mudah lupa karena 

hanya bersifat menghafal dan kurang memahami konsepnya.  

  

2. Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah peserta didik kelas Kontrol dan 

Kelas Eksperimen Pada Materi Jaringan Tumbuhan 

a. Penguasaan Konsep Peserta didik kelas kontrol dan eksperimen pada 

materi Jaringan Tumbuhan 

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa perolehan nilai rat-rata pretest di kelas 

eksperimen (X2) sebesar 56,50, sedangkan nilai postest 82,37 dengan N-Gain 

0,59% yang termasuk kategori Sedang. Sedangkan pada kelas kontrol (X1) 

diperoleh nilai pretest sebesar 61,39% sedangkan nilai postest 77,65 dan N-

Gain 0,42 yang termasuk kategori  sedang. Nilai pretest kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berbeda jauh, sedangkan nilai posttest kelas eksperimen lebih 

tinggi dibandingkan kelas kontrol, begitu juga dengan nilai N-Gain pada kelas 

eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai N-Gain pada kelas 

kontrol. Faktor penyebab perbedaan Penguasaan Konsep peserta didik antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol diatas dikarenakan peserta didik yang 

berada di kelas eksperimen menggunakan Asesmen Portofolio Elektronik yang 

memicu peserta didik untuk lebih aktif dibandingkan dengan kelas kontrol. 

Berdasarkan data tersebut secara umum temuan ini sejalan dengan penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan oleh Rakhmawati, dkk menunjukkan kemampuan 

peserta didik dalam berpikir dan pemahaman konsep meningkat. Peningkatan 

ini disebabkan dengan adanya kontribusi pada penilaian portofolio elektronik. 

Peserta didik memberikan respon positif terhadap pelaksanaan penilaian 

portofolio elektronik meskipun tugas yang diberikan terlalu  banyak  saat  

menggunakan  portofolio  elektronik.
8
  Temuan tersebut juga sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriwati menunjukkan refleksi diri 

(testimonial) yang ditulis oleh para peserta didik membangun belajar yang 

sangat kondusif bagi peserta didik. 

Kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan  portofolio  berbasis  website 

sebagai alat penilaian autentik, pelaksanaannya dilakukan dengan 

memadukan antara pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran 

online. Pemanfaatan portofolio berbasis website sebagai penilaian autentik 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena website memiliki daya tarik 

dalam merespon   pelaksanaan   penilaian   yang   dilakukan   oleh   guru.
9
   

Berdasarkan Gambar 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata posttest 

untuk setiap tingkat taksonomi bloom penguasaan konsep di kelas eksperimen 

ini lebih tinggi dibanding nilai rata-rata postest kelas kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakukan asesmen portofolio 

elektronik pada kelas eksperimen,  terdapat pengaruh yang lebih baik 

                                                           
8 Rakhmawati, Implementation Of Electronic Portfolio Assessment For Improving Habits 

Of Mind And Conceptual Understanding Of Biology Education Student. Proceeding International 

Seminar on Mathematics, Science, and Computer Science Education. ISBN 978-60595549-2-2, 

UPI Bandung, 13 Oktober 2013, hlm. 7 
9
 Indriwati, Arranging, Applying, Evaluating of Learning Journal as the authentic 

assessment on scientific learning, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Malang 17 Oktober 

2009, hlm. 8 
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dibandingkan dengan kelas kontrol. Soal posttest penguasaan konsep berbentuk 

multiple choice dengan 20 butir soal, dimana 20 butir soal tersebut terdiri atas 

tiga indikator yaitu indikator menyebutkan, memfungsikan, dan 

mengaplikasikan. Selanjutnya untuk penjelasan indikator penguasaan konsep 

dapat diuraikan sabagai berikut.  

Indikator 1. Menyebutkan berbagai macam jaringan tumbuhan, 

memperoleh persentasi terendah dibandingkan dengan indikator yang lainya 

dengan nilai rata-rata pada kelas eksperimen pretest 61,5 dan postest 83,1% 

dan pada kelas kontrol pretest 61,5 dan postest 72,5%, dimana indikator 

menyebutkan berbagai macam jaringan tumbuhan soal yang digunakan masuk 

dalam kategori mudah, dalam indikator ini terdapat lima butir soal uraian.  

Indikator 2. Memfungsikan berbagai macam jaringan tumbuhan, berada 

pada tingkatan kedua dengan hasil nilai rata-rata penguasaan konsep pada kelas 

eksperimen pretest 54,95 dan postest 84,4% dan pada kelas kontrol pretest 

54,95 dan postest 75,5%. Dalam indikator ini soal yang digunakan terdiri atas 

sepuluh butir soal dimana Indikator memfungsikan berbagai macam jaringan 

tumbuhan ini masuk  kedalam kategori sedang. Dalam indikator ini siswa 

dituntut untuk dapat memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 

disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus 

menghubungkannya dengan hal-hal lain. Seorang peserta didik dikatakan 

memahami sesuatu apabila dia dapat memberikan penjelasan atau memberi 

uraian yang lebih rinci tentang hal dengan menggunakan kata-kata sendiri 

menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari. 



 
128 

 

 

Indikator 3. Mengaplikasikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, 

hasil nilai rata-rata posttest penguasaan konsep yang diperoleh  pada kelas 

eksperimen pretest 65,2 dan posttest 84,7% dan pada kelas kontrol didapatkan 

pretest 66,2 dan posttest 81,5%. Pada indikator ini soal yang digunakan masuk 

kedalam kategori sedang, namun dapat dilihat dari hasil yang diperoleh bahwa 

indikator mengaplikasikan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan memperolah 

persentasi lebih besar dibandingkan dengan indikator menjelaskan. Hal ini 

disebabkan karena pada indikator ini peserta didik dituntut tidak hanya 

memahami atau menjelaskan kembali apa yang sudah dipelajari akan tetapi 

peserta didik dituntut untuk dapat menciptakan ide-ide umum, prinsip, dan 

teori-teori dalam situasi baru dan konkret. Penguasaan konsep merupakan salah 

satu bagian dari hasil belajar yang merujuk ke arah kognitif. Penguasaan 

konsep biologi adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa setelah 

mengikuti kegiatan  proses belajar mengajar yang didasarkan pada kriteria 

tertentu. Penguasaan konsep biologi adalah suatu indeks yang menentukan 

berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar
10

, dengan kata lain penguasaan 

adalah pemahaman dan kesanggupan untuk menggunakan pengetahuan dan 

kepandaian untuk memecahkan masalah atau persoalan. 

Berdasarkan hasil analisis data penguasaan konsep perindikator dapat 

disimpulkan bahwa setiap indikator pada materi struktur dan fungsi memiliki 

tingkat kesulitan yang berbeda yaitu kategori mudah pada indikator 

menyebutkan, indikator sedang memfungsikan, katagori sulit pada indicator 
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mengaplikasikan. Dilihat juga dari presentasi pada gambar 4.2 menunjukan 

bahwa pada kelas eksperimen memperoleh presentasi rata-rata peguasaan 

konsep  lebih tinggi disetiap indikatornya dibandingkan kelas kontrol.  

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilihat pada tabel 

4.3 dan 4.4 didapatkan hasil dari uji normalitas data dengan nilai taraf 

signifikasi 0,00 maka diperoleh bahwa nilai pretest dan posttest penguasaan 

konsep peserta didik baik kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi 

normal, dan data uji homogenitas pretest dan posttest penguasaan konsep 

peserta didik pada kelas eskperimen maupun kelas kontrol secara keseluruhan 

berasal dari sampel yang mempunyai karakter sama atau homogen.  

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t Independent dapat 

dilihat pada Tabel 4.5 mendapatkan  nilai Sig.(2-tailed) < α (0,05), maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan nilai N-Gain Penguasaan 

Konsep pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Asesmen Portofolio Elektronik dalam 

pembelajaran yang disertai kegiatan self asesment, Written feedback pada kelas 

eksperimen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

Penguasaan Konsep siswa pada materi jaringan tumbuhan.  

Guna untuk mengetahui seberapa besar korelasi ”Asesmen Portofolio 

Elektronik terhadap Penguasaan Konsep Siswa kelas XI pada mata pelajaran 

Biologi di MAN 2 Bandar Lampung”. Maka dilakukan uji korelasi produck 

moment, Berdasarkan Tabel 4.6 diatas didapatkan hasil koefisien korelasi (R) 

sebesar 0,788 menunjukan bahwa adanya hubungan antara 2 variabel tersebut 
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pada kategori Cukup. Dari data di atas didapatkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar 

0,002 yang berada didaerah dimana 0,002 < 0,05 yang berarti memenuhi 

prasyarat dan dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi antara asesmen 

portofolio elektronik terhadap penguasaan konsep. Sedangkan koefisien 

determinasi (R
2
) diperoleh 0,788. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 78% 

penggunaan asesmen portofolio elektronik dapat mempengaruhi Penguasaan 

Konsep peserta didik kelas eksperimen (X2). Sisanya 22% dipengaruhi oleh 

faktor lain yaitu keterbatasan waktu saat proses pembelajaran berlangsung dan 

kurang kondusifnya suasana belajar karena ada beberapa peserta didik yang 

bermain dan mengobrol dengan teman sekelompoknya, peserta didik belum 

paham dengan kemampuan Penguasaan Konsep, karena dalam proses 

pembelajaran sebelumnya belum pernah diukur kemampuan tersebut. 

b. Sikap Ilmiah Peserta didik kelas kontrol dan eksperimen pada materi 

Jaringan Tumbuhan  

Berdasarkan hasil analisis data angket sikap ilmiah peserta didik pada 

tabel 4.7 menunjukkan bahwa perolehan nilai rata-rata pretest 57,15 dan 

posttest 82,57 pembelajaran di kelas eksperimen pada materi struktur dan 

fungsi jaringan sedangkan nilai rata-rata pretest 73,18 dan posttest 82,82 pada 

kelas kontrol. dimana nilai rata-rata pada kelas eksperimen termasuk pada 

kategori sangat baik (A), dan kelas kontrol masuk pada kategori baik (B). Hal 

ini menunjukkan bahwa setelah diberikan perlakukan asesmen portofolio 

elektronik,  terdapat pengaruh yang lebih baik dibandingkan dengan kelas 

kontrol.  
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Berdasarkan gambar 4.5 diperoleh nilai rata-rata perindikator sikap ilmiah 

peserta didik awal dan akhir pada kelas eksperimen, dengan indikator rasa 

ingin tahu awal 65% dan akhir 80%, indikator mengutamakan bukti awal 

57,35% dan akhir 83,50%, indikator bekerjasama awal 65,20% dan akhir 

87,50%. Dari data ini diketahui indikator bekerjasama lebih banyak muncul 

sedangkan indikator rasa ingin tahu merupakan indikator yang paling sedikit 

muncul. Kemudian pada kelas kontrol dengan indikator rasa ingin tahu awal 

66% dan akhir 76%, indikator mengutamakan bukti awal 62,42% dan akhir 

78,20%, dan indikator bekerjasama awal 51,27% dan akhir 81,05%. Dari data 

tersebut diketahui bahwa indikator yang sering muncul pada kelas kontrol yaitu 

indikator bekerjasama, sedangkan indikator yang paling sedikit yaitu indikator 

rasa ingin tahu. Sikap ilmiah diartikan suatu kecenderungan, kesiapan dan 

kesediaan seseorang untuk memberikan respon, tanggapan atau tingkah laku 

secara ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat (hukum) ilmu pengetahuan 

yang telah diakui integritas kebenarannya. Depdiknas menyebutkan bahwa 

sikap ilmiah yang penting dalam pembelajaran antara lain: berani dan santun 

dalam mengajukan pertanyaan dan beragumentasi, ingin tahu, peduli 

lingkungan, mau bekerja sama, terbuka, tekun, cermat, kreatif dan inovatif, 

kritis, disiplin, jujur, objektif dan beretos kerja tinggi.
11

 

Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas yang dapat dilihat pada tabel 

4.9 dan 4.10 didapatkan hasil dari uji normalitas data dengan nilai taraf 

                                                           
11

 Nisa Rasyida, Efektivitas Pengembangan Praktikum Virtual Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kritis Dan Sikap Ilmiah Siswa Sma Pada Konsep Metagenesis Tumbuhan 

Lumut Dan Paku, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi 2015, yang diselenggarakan 

oleh Prodi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 21 Maret 2015 
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signifikasi 0,00 maka diperoleh bahwa nilai awal dan akhir sikap ilmiah peserta 

didik baik kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal, dan data uji 

homogenitas awal dan akhir sikap ilmiah peserta didik pada kelas eskperimen 

maupun kelas kontrol secara keseluruhan berasal dari sampel yang mempunyai 

karakter sama atau homogen.  

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan uji t Independent dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 mendapatkan  nilai Sig.(2-tailed) < α (0,05), maka H0 

ditolak dan H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan nilai N-Gain Penguasaan 

Konsep pada kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Asesmen Portofolio Elektronik dalam 

pembelajaran yang disertai kegiatan self asesment, Written feedback pada kelas 

eksperimen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan 

Penguasaan Konsep siswa pada materi jaringan tumbuhan.  

Tabel 4.12 di atas didapatkan hasil koefisien korelasi (R) sebesar 0,796 

menunjukan bahwa adanya hubungan antara 2 variabel tersebut pada kategori 

cukup. Dari data di atas didapatkan nilai Sig.(2-tailed) sebesar 0,013 yang 

berada didaerah dimana 0,013 < 0,05 yang berarti memenuhi prasyarat dan 

dapat disimpulkan bahwa disimpulkan terdapat korelasi antara asesmen 

portofolio elektronik terhadap penguasaan konsep. Sedangkan koefisien 

determinasi (R
2
) diperoleh 0,796. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 79% 

penggunaan asesmen portofolio elektronik dapat mempengaruhi Sikap Ilmiah 

peserta didik kelas eksperimen (X2). Sisanya 21% dipengaruhi oleh faktor lain 

yaitu keterbatasan waktu saat proses pembelajaran berlangsung dan kurang 
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kondusifnya suasana belajar karena ada beberapa peserta didik yang bermain 

dan mengobrol dengan teman sekelompoknya, peserta didik belum paham 

dengan kemampuan Sikap Ilmiah, karena dalam proses pembelajaran 

sebelumnya belum pernah diukur kemampuan tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa Asesmen Portofolio Elektronik pada materi jaringan tumbuhan dapat 

mempengaruhi peningkatan Penguasaan Konsep dan Sikap Ilmiah peserta 

didik, karena Asesmen Portofolio Elektronik dapat membuat peserta didik 

dalam proses pembelajaran yang dapat membuat peserta didik dapat 

menemukan sendiri konsep pembelajaran yang sesungguhnya dan bagaimana 

bisa mengatur dan merencankan proses pembelajaran, sehingga peserta didik 

tertarik dan aktif dalam mengikuti penilaian pelajaran. Peserta didik belajar 

secara mandiri, mencari informasi sendiri melalui kegiatan pengamatan di 

lingkungan sekitar, dan diskusi kelompok. Melalui Aesemen Portofolio 

Elektronik peserta didik memunculkan minat belajar dan rasa bosan peserta 

dalam mengikuti pembelajaran dapat diatasi. Aktivitas Asesmen Portofolio 

Elektronik meningkatkan rasa ingin tahu dan memberi kesempatan kepada 

peserta didik untuk saling bekerjasama dengan melibatkan keaktifan peserta 

didik berarti memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir 

sendiri sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat bertahan lama lebih mudah 

diingat dan dapat mempengaruhi penguasaan konsep peserta didik tentang 

materi yang disampaikan sehingga dapat memperoleh materi dengan maksimal. 
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Hasil angket respon peserta didik juga mendukung positif terhadap 

penerapan Asesmen Portofolio Elektroniuk. Berdasarkan hasil angket yang 

telah disebar dan diberikan kepada peserta didik khusus kelas eksperimen yang 

berfungsi untuk mengumpulkan data tentang tanggapan (respon) peserta didik 

terhadap Asesmen Portofolio Elektronik bahwa peserta didik sangat merespon 

positif tentang Asesmen Portofolio Elektronik.  

Berdasarkan ulasan hasil penelitian atau analisis data dan pembahasan 

maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan Asesmen Portofolio 

Elektronik pada pembelajaran IPA Biologi merupakan hasil inovasi dari 

penelitian sebelumnya. Dari hasil perhitungan, analisis dan pembahasan yang 

telah dilakukan dinyatakan bahwa hipotesis penelitian diterima, artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara asesmen portofolio elektronik terhadap 

penguasaan konsep dan sikap ilmiah. dan terdapat hubungan antara asesmen 

portofolio elektronik terhadap penguasaan konsep dan sikap ilmiah peserta 

didik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
135 

 

 

 



 

 

 



 
 

  

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan landasan teori dan didukung dengan hasil analisis data dan 

pengolahan data serta mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: terdapat pengaruh asesmen portofolio elektronik 

terhadap penguasaan konsep dan sikap ilmiah siswa kelas XI pada mata pelajaran 

Biologi di MAN 2 Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 

lakukan dan setelah data yang terkumpul dianalisis, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Terdapat pengaruh asesmen portofolio elektronik terhadap penguasaan konsep 

peserta didik pada kelas eksperimen dengan hasil nilai rata-rata ahir sebesar 

82,37, sedangkan pada kelas kontrol dengan hasil nilai rata-rata 77,65. Uji 

hipotesis menggunakan uji t independent  thitung  > ttabel  yaitu 0,00 <0,05. 

Artinya dalam penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis penelitian diterima artinya terdapat pengaruh asesmen 

portofolio elektronik terhadap penguasaan konsep peserta didik. 

135
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2. Terdapat pengaruh asesmen portofolio elektronik terhadap sikap ilmiah peserta 

didik pada kelas eksperimen dengan hasil nilai rata-rata posstest sebesar 82,57, 

sedangkan pada kelas kontrol dengan hasil nilai rata-rata 82,82. Uji hipotesis 

menggunakan uji t independent  thitung  > ttabel  yaitu 0,00 < 0,05. Artinya dalam 

penelitian ini H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

penelitian diterima artinya terdapat pengaruh asesmen portofolio elektronik 

terhadap sikap ilmiah peserta didik. 

3. Terdapat korelasi Asesmen portofolio elektronik sebesar 0,788 terhadap 

Penguasaan Konsep termasuk dalam kategori cukup. 

4. Terdapat korelasi Asesmen portofolio elektronik sebesar 0,796 terhadap Sikap 

Ilmiah termasuk dalam kategori cukup. 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran 

sebagai berikut: 

 

1. Bagi Guru  

Guru hendaknya lebih kreatif dalam penilaian peserta didik, tidak terfokus 

pada satu cara dalam penilaian. Menerapkan penilaian pembelajaran yang 

bervariatif agar tidak terjadi kejenuhan pada peserta didik dalam 

pembelajaran. Seorang guru hendaknya mempertimbangkan setiap 
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karakteristik peserta didik dan tidak menyamaratakan kemampuan peserta 

didik karena setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing. 

2. Bagi Peserta didik 

Setiap  peserta didik seharusnya dapat menjalin hubungan yang baik dengan 

guru dan teman-temanya agar proses belajar mengajar terasa nyaman dan 

menyenangkan. Peserta didik seharusnya lebih aktif dalam mengikuti 

pembelajaran Biologi di kelas.  

3. Bagi Sekolah  

Guna meningkatkan mutu dan kualitas  pendidikan di sekolah, hendaknya 

setiap guru bidang studi mempersiapkan cara penilaian yang maksimal yaitu 

dengan menentukan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan materi pelajaran itu sendiri. 

4. Peneliti Lain 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar peneliti benar-benar memahami 

bagaimana proses asesmen portofolio elektronik sehingga penelitian dapat 

dilakukan dengan maksimal dan mendapatkan hasil yang memuaskan. 
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