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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hakikat Pembelajaran IPA

Sejak peradaban manusia, orang telah berusaha untuk mendapat sesuatu dari

alam sekitarnya. Mereka telah mampu membedakan mana hewan atau tumbuhan

yang dapat dimakan. Mereka mulai menggunakan alat untuk memperoleh makanan,

mengenal api untuk memasak. Semuanya itu menandakan bahwa mereka telah

memeperoleh pengetahuan dari pengalaman.

Mereka juga telah mempergunakan pengamatan, juga abstraksi. Mulai dari

pengamatan kepada objek-objek yang ada di sekitarnya, kemudian yang lebih jauh

lagi seperti bulan, bintang, matahari, yang mengakibatkan pengetahuan mereka

bertambah luas. Dorongan ingin tahu yang telah ada sejak kodratnya dan penemuan

adanya sifat keteraturan di alam mempercepat bertambahnya pengetahuan, dan dari

sinilah perkembangan sains dimulai.

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 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.
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Menurut Trianto, IPA adalah suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya

secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode

ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa

ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.

Pada hakikatnya IPA dibagun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan

sikap ilmiah. Selain itu, IPA dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan

sebagai prosedur. 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 luar sekolah ataupun bahan bacaan untuk penyebaran

pengetahuan. Sebagai prosedur dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang

dipakai untuk mengetahui sesuatu (riset pada umumnya) yang lazim disebut metode

ilmiah (scientific method).

Secara khusus fungsi dan tujuan IPA berdasarkan kurikulum berbasis

kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Menanamkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai ilmiah.
3. Mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek sains dan teknologi.
4. Menguasai konsep sains untuk bekal hidup di masyarakat dan melanjutkan

pendidikan ke jenjang lebih tinggi.1

Dari tujuan itu, dapat dilihat bahwa dalam mata pelajaran IPA tidak hanya

memperoleh nilai yang sesuai KKM. Tapi lebih dari itu, mempersiapkan siswa

1 Trianto, Model Pembelajaran IPA, (Surabaya : Ikrar Mandiriabadi.2012),h.136
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menjadi warga Negara yang melek sains dan teknologi dan menguasai konsep sebagai

bekal hidup di masyarakat.

B. Karakteristik Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP/MTs

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) didefinisikan sebagai pengetahuan yang

diperoleh melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan dedukasi

untuk menghasilkan suatu penjelasan tentang sebuah gejala yang dapat dipercaya.

Ada tiga kemampuan dalam IPA, yaitu (1) kemampuan untuk mengetahui apa yang

diamati, (2) kemampuan untuk memprediksi apa yang belum diamati, dan

kemampuan untuk menguji tindak lanjut eksperimen, serya (3) dikembangkannya

sikap ilmiah.

Ilmu Pengetahuan Alama (IPA) berkaitan dengan cara mencari tahu tentang

alam secara sistematis sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan

yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi

wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta

prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan

sehari-hari.

Secara umum Ilmu Pengetahuan (IPA) di SMP / MTs, meliputi bidang kajian

energi dan perubahannya, bumi antariksa, makhluk hidup dan proses kehidupan, dan

materi dan sifatnya yang sebenarnya yang sangat berperan dalam membantu peserta
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didik untuk memahami fenomena alam. Ilmu Pengetahuan Alam merupakan

pengetahuan ilmiah, yaitu pengetahuan yang telah mengalami uji kebenaran melalui

metode ilmiah, dengan ciri: objektif, metodik, sistematis, universal, dan tentatif.

Merujuk pada pengertian IPA itu, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat IPA

meliputi empat unsur utama, yaitu pertama, sikap: rasa ingin tahu tentang benda,

fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan

masalah baru yang dapat dipecahkan melalui prosedur yang benar; IPA bersifat open

ended; kedua, proses: prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah; metode

ilmiah meliputi penyusunan hipotesis, perancangan eksperimen atau percobaan,

evaluasi, pengukuran, dan penarikan kesimpulan; ketiga, produk: berupa fakta,

prinsip, teori dan hukum; dan keempat, aplikasi: penerapan metode ilmiah dan

konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Ke empat unsur itu merupakan siri IPA

yang utuh yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.2

C. Hakikat Asesmen

Asesmen sering pula disebut salah satu bentuk penilaian, sedangkan penilaian

merupakan salah satu komponen evaluasi. Tindakan suatu pengukuran yang bersifat

kuantitatif dan penilaian yang bersifat kualitatif adalah merupakan bagian integral

yang tidak dapat dipisahkan dari asesmen. Asesmen dapat diartikan sebagai proses

untuk mendapatkan informasi dalam bentun apapun yang dapat digunakan untuk

dasar pengambilan keputusan tentang siswa, baik yang menyangkut kurikulum,

2Ibid. h.151-152
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proses pembelajaran, iklim sekolah maupun kebijakan-kebijakan sekolah.3 Asesmen

secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengukuran dan non pengukuran

untuk memperoleh data karakteristik peserta didik dengan aturan tertentu.

Asesmen merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi tentang

pencapaian dan kemajuan belajar siswa, dan mengefektifkan penggunaan informasi

tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan. Tugas pendidik dalam melakukan

Asesmen atau penilaian adalah membantu peserta didik dalam mencapai tujuan dari

pendidikan yang telah ditetapkan.

Asesmen adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang anak

berkesulitan belajar yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

merencanakan pembelajaran bagi anak tersebut. Asesmen dilakukan untuk lima

keperluan, yaitu: untuk penyaringan (screening), pengalih tanganan (referral),

klasifikasi (classification), perencanaan pembelajaran(instructional planning) dan

pemantauan kemajuan belajar anak (monitoring pupil progress).

Kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar

menetapkan terjadinya perubahan derajat perubahan yang telah dicapai sebagai hasil

belajar peserta didik. Sebagai keputusan (judgement) dalam penilaian harus didukung

oleh bukti-bukti sebagai data yang cukup yang menunjukkan pencapaian hasil belajar

peserta didik yang diperoleh melaui tahap pengukuran. Disamping penilaian sebagai

dari terjemah dari asesmen terdapat istilah evaluasi (evaluation) yang merupakan

3Hamzah B.Uno, Satria koni,Asesssment Pembelajaran,(Jakarta:Bumi Aksara.2010),h.2.
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penilaian terhadap keseluruhan program pendidikan mulai dari perencanaan program,

pelaksanaan program, hasil-hasil yang dicapai oleh program pendidikan.

Asesmen atau penilaian adalah pengumpulan informasi yang digunakan untuk

mengambil keputusan terkait kebijakan pendidikan, mutu program pendidikan, mutu

kurikulum, mutu pengajaran, atau sejauh mana pengetahuan yang telah diperoleh

seorang siswa tentang bahan ajar yang telah diajarkan kepadanya.4

Selain itu dalam istilah umum asesmen didefinisikan sebagai sebuah proses

yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat

keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program dan

kebijakan pendidikan, metode atau instrumen pendidikan lainnya oleh suatu badan,

lembaga, organisasi atau institusi resmi yang menyelenggarakan suatu aktivitas

tertentu.

Penilaian dalam pendidikan berarti seperangkat tindakan atau proses untuk

menentukan nilai sesuatu yang berkaitan dengan dunia pendidikan.sedangkan tujuan

dari penilaian adalah untuk mengukur seberapa jauh tingkat keberhasilan proses

belajar mengajar ataupun pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Di samping itu,

penilaian juga bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan guru dalam

melaksanakan proses pembelajaran, yang digunakan sebagai feedback/umpan balik

dalam merencanakan proses pembelajaran selanjutnya. Hal ini dimaksudkan untuk

4Ismet Basuki dan Hariyanto, Asesmen Pembelajaran,(Bandung:Remaja Rosdakarya Offset,
2016) h.153
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memepertahankan, memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran yang

dilaksanakan. Oleh karena itu penilaian harus dilakukan secara jujur dan transparan

agar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya.5

Istilah penilaian atau asessmen memang tidak ditemukan di dalam ayat-ayat

Al-Qur’an, namun menurut analisis Prof. Ramayulis, ada yang mendekati dengan

evaluasi, penilaian, yaitu dalam Q.S.Al-Mulk : 26

                          
Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara
kamu yang lebih baik amalnya. dan dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun”.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman akan hakikat asesmen

pembelajaran, hendaknya menjadikan semakin terbuka untuk menerima kritik dari

diri sendiri (autocritic) maupun kritik dari orang lain. Menjadikan semakin terbuka

untuk melakukan inovasi pembelajaran yang dilakukan. Beberapa hal yang menjadi

pertimbangan melakukan asesmen pembelajaran terkait dengan refleksi kegiatan

pembelajaran sebagai berikut:

1. Upaya optimalisasi proses dan hasil belajar
2. Optimalisasi proses pembelajaran
3. Mengidentifikasi upaya optimalisasi proses dan hasil belajar.7

Menurut Ismet basuki, ada beberapa tujuan penilaian:8

5 Penerapan Prinsip Qur’ani dalam Evaluasi Pembelajaran dan dan Kediklatan” (On-line),
teraedia di http://bdkpadang.kemenag.go.id/index.php (5 Juni 2017)

6Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung:PT Syammil Cipta)
Media,2008), h.562

7Hamzah B.Uno dan Satria Koni, Op.Cit. h. 8-10
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1. Menilai kemampuan individual melalui pemberian tugas tertentu.
Setelah selesai pembelajaran dengan pemberian tugas tertentu atau melalui
suatu tes atau kegiatan non-tes, guru mengetahui kemampuan individual siswa
dalam menyerap materi bahan ajar yang telah disampaikan. Dalam hubungan
ini sesuai kaidah penilaian acuan kriteria, tidak ada siswa yang tidak mampu
menguasai pembelajaran, hanya waktu yang diperlukan oleh siswa untuk
menguasai bahan ajar yang berbeda-beda, ada yang  amat cepat, ada yang
cepat, ada yang rata-rata, ada yang lambat.

2. Menentukan kebutuhan pembelajaran.

Melalui asesmen, dapat diketahui mana bahan ajar yang sudah dikuasai
maupun yang belum dikuasai oleh siswa. Bahan-bahan ajar perlu ditata
kembali, bahan yang belum dikuasai harus disampaikan ulang dalam suatu
pembelajaran remedial, sedangkan siswa yang sudah menguasai bahan ajar
dapat diberi bahan pengayaan atau mendapatkan kesempatan akselerasi.

3. Membantu dan mendorong siswa untuk belajar.

Dengan mengetahui kelemahannya, tiap siswa akan memfokuskan diri untuk
mempelajari bahan-bahan yang belum dikuasainya, mengkaji ulang, berlatih
lagi, memperkaya sumber-sumber pengetahuan dan sebagainya. Sehingga,
yang lemah dapat diperkuat.

D. Portofolio

1. Definisi Portofolio

Istilah portofolio (portofolio) pertama kali digunakan oleh kalangan

potografer dan artis. Melalui portofolio, para potografer dapat memperlihatkan

prospektif pekerjaan mereka kepada pelanggan dengan menunjukkan koleksi

pekerjaan yang dimilikinya. Secara, umum portofolio merupakan kumpulan dokumen

berupa objek penilaian yang dipakai oleh seseorang, kelompok, lembaga, organisasi

8 Ismet Basuki dan Hariyanto.Op.Cit.h. 154
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atau perusahaan yang bertujuan untuk mendokumentasikan dan menilai

perkembangan suatu proses.9

Selain itu, Hamzah B. Uno berpendapat penilaian portofolio merupakan

penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang

menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu.

Informasi perkembangan kemampuan peserta didik tersebut dapat berupa karya

peserta didik ( hasil pekerjaan) dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh

peserta didiknya, hasil tes (bukan nilai), piagam penghargaan atau bentuk informasi

lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Berdasarkan

informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai

perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan

demikian, portofolio dapat memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta

didik melalui karya peserta didik, antara lain karangan, puisi, surat, komposisi dan

musik.10

Secara garis besar portofolio (portofolio) diartikan sebagai kompilasi bukti.

Kompilasi bukti fisik mengenai aktivitas seseorang. Bukti yang merupakan hasil

karya dan sangat berarti dalam menggambarkan kompetensi. Bentuknya dapat berupa

dokumen, berkas atau bundel.

9 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran. (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011). h.197
10Hamzah B.Uno dan Satria Koni, Assesmen Pembelajaran, (Bumi Aksara:Jakarta,2013),

h.26
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Selain itu, Arnie fajar mengatakan , portofolio berasal dari bahasa inggris

“portofolio” yang artinya dokumen atau surat-surat. Dapat juga diartikan kumpulan

kertas-kertas berharga dari suatu pekerjaan tertentu. Pengertian portofolio disini

adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu dan terpadu yang

diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan.11

Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja siswa. Hasil kerja tersebut sering

disebut artefak. Artefak-artefak dihasilkan dari pengalaman belajar atau proses

pembelajaran siswa dalam periode waktu tertentu. Artefak-artefak diseleksi dan

disusun menjadi satu portofolio. Dengan kaata lain portofolio adala suatu koleksi

pribadi hasil pekerjaan seorang siswa (bersifat individual) yang menggambarkan

(merefleksikan) taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan dan pekerjaan terbaik

siswa. Dikarenakan berkelanjutan, koleksi yang merupakan hasil kerja ini dinamis

karena selalu tumbuh dan berkembang.12

Dari uraian di atas, sehingga dapat disimpulkan portofolio merupakan suatu

hasil karya siswa baik dalam bentuk soft copy atau hard copy. Portofolio ini berisi

kumpulan karya terbaik siswa baik dalam pembelajaran atau ekstrakulikulernya.

Dalam dunia usaha, portofolio banyak digunakan untuk menilai kefektifan

suatu proses produksi dari jenis produk tertentu. Dalam dunia kesehatan, portofolio

dapat dilihat dariKaru Menuju Sehat (KMS) yang digunnakan untuk memantau

perkembangan pertumbuhan bayi dari 0 tahun sampai usia tertentu. Dalam dunia

11Arnie Fajar.Portofolio dalam Pembelajaran IPS.(Bandung:PT Remaja
Rosdakarya:2004),h.47

12Masnur Muslich. KTSP.(Jakarta : Bumi Aksara,2008) h. 118
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pendidikan, portofolio dapat digunakan guru untuk melihat perkembangan peserta

didik dari waktu ke waktu berdasarkan kumpulan hasil karya sebagai bukti dari suatu

kegiatan pembelajaran. Portofolio juga dapat dipandang  sebagai suatu proses social

pedagogis, yaitu sebagai collection of learning experience yang terdapat di dalam

pikiran peserta didik, baim yang berwujud pengetahuan (cognitive), keterampilan

(psychomotor) maupun sikap dan nilai (affective). Artinya, portofolio bukan hanya

berupa benda nyata, melainkan mencakup segala pengalaman batiniah yang terjadi

pada peserta didik. Portofolio juga dapat digunakan peserta didik uuntuk

mengumpulkan semua dokumen dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, baik di

kelas, di halaman sekolah, atau diluar sekolah. Dalam bidang bahasa, portofolio dapat

merupakan suatu adjective yang sering disandingkan dengan konsep lain, seperti

pembelajaran dan penilaian, karena itu timbul istilah portofolio-based instruction dan

portofolio-based assessment.13

2. Teknik-teknik penilaian portofolio

Dalam penilaian portofolio, ada teknik atau langkah-langkah yang harus

dilakukan agar proses penilaian dapat berjalan dengan teratur. Teknik penilaian

portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:14

a. Jelaskan kepada peserta didik maksud penggunaan portofolio, yaitu

tidak semata-mata merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang

13 Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran.(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011). h.197
14Hamzah B.Uno dan Satria Koni, Assesmen Pembelajaran, (Bumi Aksara:Jakarta,2013),

h.27
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digunakan juga oleh peserta didik sendiri. Dengan melihat

portofolionya peserta didik dapat mengetahui kemampuan,

keterampilan, dan minatnya. Proses ini tidak akan terjadi secara

spontan, tetapi membutuhkan waktu bagi peserta didik untuk belajar

meyakini hasil penilaian mereka sendiri.

b. Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja

yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dan yang

lain bisa berbeda.misalnya, untuk kemampuan menulis peserta didik

mengumpulkan karangan-karangannya. Sedangkan untuk kemampuan

menggambar, peserta didik mengumpulkan gambar-gambar

buatannya.

c. Kumpulkan dan simpanlah karya-karya tiap peserta didik dalam satu

map atau folder.

d. Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan

peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke

waktu.

e. Tentukan kriteria penilaian sampel-sampel portofolio peserta didik

beserta pembobotannya bersama para peserta didik agar dicapai

kesepakatan. Diskusikan dengan para peserta didik bagaimana menilai

kualitas karya mereka. Contoh: untuk kemampuan menulis karangan,

kriteria penilaian, misalnya :struktur tata bahasa, pemilihan kosa kata,

kelengkapan gagasan dan sistematika penulisan. Sebaiknya, kriteria
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penilaian suatu karya dibahas dan disepakati bersama peserta didik

sebelum peserta didik membuat karya tersebut. Dengan demikian,

peserta didik mengetahui harapan (standar) guru dan berusaha

mencapai harapan atau standar itu.

f. Mintalah peseserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan.

Guru dapat membimbing peserta didik tentang bagaimana cara menilai

dengan memeberi keterangan tentang kelebihan atau kekurangan karya

tersebut dan bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan

pada saat membahas portofolio.

g. Setelah suatu karya dinilai dan ternyata nilainya belum memuaskan,

peserta didik dapat diberi kesempatan untuk memeperbaiki lagi.

Namun, antara peserta didik dan guru perlu dibuat kontrak atau

perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya setelah 2

minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada guru.

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

dianggap  perlu, undanglah orang tua peserta didik untuk diberi

penjelasan tentang maksud dan tujuan porotofolio sehingga orang tua

dapat membantu dan memotivasi anaknya.

3. Jenis-Jenis Portofolio

Jenis penilaian portofolio akan memberikan pemahaman tentang perlunya

penggunaan penilaian portofolio secara bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan
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belajar yang dilakukan peserta didik. Artinya, hasil belajar peserta didik tidak dapat

diukur hanya dengan satu jenis penilaian sajamelainkan harus menggunakan berbagai

jenis penilaian. Di samping itu, setiap jenis portofolio mempunyai instrument yang

berbeda. Dengan demikian guru harus mempunyai kecapakapan khusus bagaimana

mengembangkan berbagai instrument dalam setiap jenis penilaian portofolio.

Apabila dilihat dari jumlah peserta didik, maka penilaian portofolio dapat

dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio perseorangan dan portofolio kelompok. Jika

dilihat dari sistem, portofolio dibagi dua jenis, yaitu portofolio proses dan portofolio

produk.15

1. Portofolio proses

Jenis portofolio proses menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan

catatan perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Tujuan

15 Zainal Arifin.Op.Cit. h. 206-209.
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menggunakan portofolio proses adalah untuk membantu peserta didik

mengidentifikasi tujuan pembelajaran, perkembanagan hasil belajar dari

waktu ke waktu, dan menunjukkan pencapaian hasil belajar.

Salah satu bentuk portofolio proses adalah portofolio kerja (working

portofolio), yaitu bentuk yang digunakan untuk memilih koleksi evidence

peserta didik, memantau kemajuan, perkembangan, dan menilai peserta

didik dalam mengelola kegiatan belajar mereka sendiri. Peserta didik

mengumpulakan semua hasil kerja termasuk coretan-coretan (sketsa),

buram, catatan, kumpulan untuk rangsangan, buram setengah jadi dan

pekerjaan yang sudah selesai.

2. Portofolio produk

Jenis penilaian portofolio ini hanya menekankan pada penguasaan dari

tugas yang dituntut dalam standar kompetensi, kompetensi dasar dan

sekumpulan indikator pencapaian hasil belajar serta hanya menunjukkan

evidence yang paling baik, tanpa memperhatikan bagaimana dan kapan

evidence tersebut diperoleh. Tujuan portofolio produk adalah  untuk

mendokumentasikan dan merefleksikan kualitas prestasi yang telah

dicapai. Contoh portofolio produk adalah portofolio tampilan dan

portofolio dokumentasi.



30

4. Prinsip-Prinsip Dokumentasi Portofolio

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengoleksi evidence sebagai

hasil belajar yang akan dimasukkan ke dalam bendel portofolio sebagai berikut:

a) Akurasi data, evidence yang dimasukkan ke dalam bendel portofolio siswa

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

semester, tahun) yang bersesuaian.

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

karya siswa, dimasukkan ke dalam bendel portofolio segera setelah

mendapatkan catatan, penilaian, atau komentar dari guru.

c) Kelengkapan informasi, merupakan dokumen evidence siswa yang lengkap

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

kerja, dan hasil-hasil pekerjaannya.

d) Keterbacaan dokumen, setiap dokumen portofolio, harus dalam keadaan yang

jelas terbaca, sehingga setiap saat diperlukan dapat segera diperoleh

informasinya.

e) Kepraktisan dokumen, dokumen harus dipilih yang ukurannya praktis dan

bias dimasukkan ke dalam bendel.

f) Perencanaan, portofolio harus mencakup dokumen seluruh waktu yang

dilewati, sehingga diperlukan suatu perencanaan agar tidak terjadi kelebihan

atau kekurangan dokumen.
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g) Penataan dokumen, dokumen portofolio untuk setiap siswa bisa berjumlah

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

dan tidak mudah rusak.

h) Pengadministrasian dokumen, setiap hasil pekerjaan siswa yang bersifat

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

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

menyanyi), harus dicatat dalam buku catatan harian siswa atau daftar nilai

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

portofolio akan mendukung sebagai bukti penilaian.16

Semua prinsip-prinsip dokumentasi portofolio apabila bisa diterapkan semua

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

melengkapi dokumentasi portofolio yang dikerjakan. Evidence yang terkumpul dari

waktu ke waktu ini kemudian oleh guru untuk menilai dan melihat perkembangan

kemampuan serta prestasi akademik siswa dalam periode tersebut. Evidence

portofolio sekaligus akan memberikan umpan balik (feedback) baik kepada guru

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

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

untuk memantau perkembangan siswa dan mendiagnosis kesulitan belajarnya,

penilaian portofolio juga sangat bermanfaat bagi guru menilai, kemampuan

akademik, dan karakteristik siswa secara perorangan. Selain itu juga dapat memberi

16 Sumarna Surapranata dan Hatta. Penilaian Portofolio (PT Remaja Rosdakarya: Bandung,
2006.). h. 42
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informasi kepada orang tua tentang gambaran hasil belajar siswa selama kurun waktu

tertentu.

5. Prinsip-Prinsip Penilaian Portofolio

Proses penilaian portofolio menuntut terjadinya interaksi multiarah, yaitu dari

guru ke peserta didik, dari pesera didik ke guru, dan antar peserta didik. Berbeda

dengan asesmen yang lainnya, keterlibatan siswa dalam asesmen portofolio

merupakan sesuatu yang harus dikerjakan.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam

penggunaan asesmen portofolio di sekolah, antara lain:17

a. Mutua Trust (Saling mempercayai), dalam asesmen portofolio guru dan

siswa ataupun antara siswa lainnya harus memiliki rasa saling

mempercayai. Mereka harus merasa sebagai pihak-pihak yang saling

memerlukan, dan memiliki semangat untuk saling membantu. Oleh

karena itu, semua pihak baik guru maupun siswa harus saling terbuka dan

jujur satu sama lain.

b. Confidentiality (Kerahasiaan bersama), hasil pekerjaan siswa secara

individu ataupun kelompok sebaiknya tidak diperlihatkan kepada siswa

lain atau kelompok lain, sebelum diadakan eksibisi (pameran). Supaya

17Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran.(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011). h.202-203
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tidak terjadi pelanggaran terhadap norma yang menyangkut etika yang

dapat menimbulkan dampak negative kepada proses pendidikan.

c. Joint Ownership (Milik bersama), semua pihak, guru maupun siswa harus

menganggap bahwa semua pihak evidence merupakan milik bersama

yang harus dijaga bersama-sama pula. Sehingga, siswa akan merasa

memiliki terhadap hasil kerja mereka, dan pada akhirnya tumbuh rasa

tanggung jawab pada diri mereka.

d. Satisfaction (Kepuasan), kepuasan semua pihak terletak pada tercapai

tidaknya standar kompetensi, kompetensi dasar, maupun indicator

tersebut yang dimanifestasikan melalui evidence peserta didik.

Kesesuaian akan menjamin ketercapaian kompetensi yang menjadi

kriteria keberhasilan belajar peserta didik di sekolah.

e. Relevance (kesesuaian), antara pengajaran dan asesmen portofolio tidak

dapat dipisahkan. Manfaat utama asesmen portofolio sebagai diagnostic

yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kelemahan

siswa.

Dengan demikian, asesmen portofolio tidak hanya menilai hasil akhir

pembelajaran, tetapi juga perlu memberikan penilaian terhadap proses pembelajaran.

Di dalam asesmen portofolio, siswa memiliki peran penting dalam perencanaan awal

sampai pelaksanaannya, oleh karena itu guru harus memiliki pemahaman dasar
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tentang prinsip-prinsip asesmen portofolio sebelum menerapkannya supaya dapat

terlaksana dengan maksimal.

6. Karakteristik Asesmen Portofolio

Salah satu hal yang sangat penting dalam asesmen portofolio adalah rasa

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

portofolio, siswa dapat menunjukkan evidence mereka sesuai dengan kemampuannya.

Menurut Barton & Collins (1997) dalam buku Sumarna supranata dan Hatta, terdapat

beberapa karakteristik dalam pengembanagan berbagai bentuk portofolio, yaitu:18

a) Multi sumber, Artinya portofolio memungkinkan untuk menilai berbagai

evidence. Multi sumber antara lain mencakup orang (pernyataan dan observasi

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

yang akan dinilai, seperti foto, rancangan, jurnal, audio, video tape.

b) Autenthic

Evidence siswa haruslah autentik, artinya ditinjau dari konteks maupun fakta

harus saling berkaitan satu sama lain (context and evidence are

direcoontextual reaching and learning linked). Contoh, jika kemampuan siwa

dalam ber matematika diperoleh dari mengikuti les atau bimbingan tes, bukan

di peroleh dari guru kelas, maka kemampuan tersebut tentunya kurang relevan

dengan portofolio di sekolah.

18 Ibid, h.82
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c) Dinamis

Artinya, portofolio mencakup perkembangan dan perubahan (capturing

growth and change).

d) Eksplisit

Portofolio haruslah jelas, artinya tujuan pembelajaran berupa kompetensi

dasar dan indikator harus ditanyakan secara jelas.

e) Integrasi

Portofolio senantiasa berkaitan antara program yang dilakukan siswa di kelas

dengan kehidupan nyata. Contoh sebagaian besar siswa terbiasa menggunakan

pertanian dalam kehidupan sehari-hari, maka kegiatan portofolio haruslah

berkaitan dengan pertanian.

f) Kepemilikan

Siswa harus merasa memiliki semua evidence yang mereka hasilkan. Dengan

demikian, mereka diharapkan dapat menjaga dengan baik semua evidence

tersebut.

g) Beragam tujuan
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Portofolio dilaksanakan tidak hanya mengacu pada satu standar kompetensi,

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

ke berbagai tujuan. Misalnya, beberapa indikator pencapaian hasil belajar.

Untuk itu, selain sebagai salah satu yang bermanfaat dalam proses

pembelajaran, portofolio dapat melihat keaktifan suatu program dan pada saat yang

sama dapat mengevaluasi perkembangan individu atau kelompok siswa. Portofolio

juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi ketika siswa bercerita dan berpendapat.

7. Fungsi dan Tujuan Asesmen Portofolio

1. Fungsi

Portofolio dapat dijadikan sebagai bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan

yang telah dilakukan peserta didik sehingga guru dan orang tua mempunyai

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

a. Portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk

mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta

didik, tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan

inovasi pembelajaran

b. Portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum,

karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan

menunjukkan hasil kerja mereka.

c. Portofolio sebagai alat penilaian autentik (authentic assessment)
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d. Portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk

melakukan self-assessment. Maksudnya, peserta didik mempunyai

kesempatan yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke

waktu.

2. Tujuan

Pada hakikatnya tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan

informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap

dengan dukungan data dan dokumen yang akurat.

Asesmen portofolio bertujuan sebagai alat formatif maupun sumatif.

Portofolio sebagai alat formatif digunakan untuk memantau kemajuan siswa dari hari

ke hari dan untuk mendorong siswa dalam merefleksi pembelajaran mereka sendiri.

Portofolio seperti ini difokuskan pada proses perkembangan siswa dan digunakan

untuk tujuan formatif dan diagnostik.

Asesmen portofolio ditujukan juga untuk penilaian sumatif pada akhir

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

dapat digunakan untuk mengisi angka raport siswa, yang menunjukkan prestasi siswa

dalam mata pelajaran tertentu. Selain itu, tujuan penilaian dengan

menggunakanportofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua

tentang perkembangan siswa secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen
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yang akurat. Rapor merupakan bentuk laporan prestasi peserta didik dalam belajar

dalam kurun waktu tertentu.

Portofolio dalam penilaian di kelas dapat digunakan untuk mencapai beberapa

tujuan, yaitu:19

a) Menghargai perkembangan yang dialami siswa.
b) Mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung.
c) Memberikan perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik.
d) Merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan

melakukan eksperimentasi.
e) Meningkatkan efektivitas proses pengajaran.
f) Bertukar informasi dengan orang tua/wali siswa dan guru lain.
g) Membina dan memepercepat pertumbuhan konsep positif pada siswa.
h) Meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri.
i) Membantu siswa dalam merumuskkan tujuan.

Apapun tujuannya, semua portofolio berisi evidence sebagai bukti yang dapat

digunakan untuk menyimpulkan tingkat pencapaian siswa pada Kompetensi Dasar

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

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

dimiliki setiap siswa.

19Zainal Arifin. Evaluasi Pembelajaran (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011). h.200
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Perbedaan Hasil Nyata antara Asesmen portofolio dengan Asesmen baku20

Tabel 2.1 Perbedaan Asesmen portofolio dengan Asesmen Baku

Asesmen Portofolio Asesmen Baku

a. Menggambarkan tingkat
pencapaian siswa dalam
membaca dan menulis

b. Menenmpatkan siswa dalam
penilaian kemajuan mereka
dan/atau prestasi mereka dan
memperlihatkan tujuan belajar
yang berkelanjutan

c. Mengukur kemampuan setiap
siswa sekaligus memberikan
perbedaan individu antar siswa

d. Menggambarkan suatu
pendekatan kolaboratif pada
penilaian.

e. Mempunyai suatu tujuan untuk
penilaian diri sendiri pada
siswa

f. Bertujuan perbaikan karya dan
kemampuan

g. Mengkaitkan penilaian dan
pengajaran terhadap
pembelajaran.

a. Menilai siswa melalui tugas
menulis dan membaca dalam
jangkauan terbatas

b. Diskor secara mekanik atau
diskor oleh guru yang hanya
memiliki sedikit masukan

c. Menilai seluruh siswa dalam
dimensi yang sama.

d. Proses penilaian tidak
kolaboratif

e. Penilaian siswa bukan susatu
tujuan

f. Bertujuan hanya untuk
kemampuan

g. Memisahkan pembelajaran
pengujian dan pengajaran.

8. Keuntungan Pengajaran dengan Portofolio

Sebagai suatu paradigma baru, asesmen portofolio memiliki keunggulan dan

tentunya kelemahan dalam penyelenggaraannya di kelas.

Adapun keuntungan penggajaran dengan asesmen portofolio antara lain:21

20Trianto Ibnu Badar Al-Tabany , Mendesain Model Pembelajaran Inovativ, Progresif, dan
Kontekstual (Jakarta: Prenada Media Group. 2014), h. 288.
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a) Siswa dapat menggambarkan pembelajaran mereka sendiri dan cara-cara

memperbaikinya.

b) Siswa dapat terlibat bekerja pada tingkat kompleksitas yang berbeda atau

mendukung bekerja komplit di dalam maupun di luar kelas.

c) Memberi lebih banyak informasi tentang apa dan bagaimana siswa belajar

dibandingkan siswa lainnya.

d) Menjadi media bagi siswa, guru dan orang tua, dan penilai eksternal untuk

mengkomunikasikan dan menyampaikan harapan-harapannya tentang

pembelajaran siswa.

e) Memeberikan gambaran yang akurat dari program pembelajaran yang diikuti

oleh siswa, dalamhal ini membantu guru dan penilai eksternal membuat

keputusan kritis tentang efektivitas program.

f) Dapat digunakan untuk mendokumentasikan prestasi siswa.ini berarti

penilaian yang diberikan akan lebih akurat.

g) Mendemonstrasikan kemampuan siswa menerapkan pengetahuan pemecahan

masalah, kemampuan menggunakan bahasa ilmiah, mengkomunikasikan ide,

kemampuan member alas an ataupun menganalisis.

h) Dapat meningkatkan kemampuan evaluasi diri siswa.

i) Berguna bagi guru dalam mengidentifikasi letak kelamahan dan kelabihan

siswa atau member nilai diagnostic yang berarti bagi guru.

21 Trianto.Mendesain Model Pebelajaran Inovatif-Progresif.(Jakarta:Kencana Prenada Media
Group, 2013), h. 288-289.
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j) Umpan balik yang diberikan siswa akan membangun pemahaman siswa.

k) Guru dapat mendeteksi variable afektif siswa, atau memantau status afektif

siswa. Antara lain kejujuran, percaya diri, ketekunan, sikap positif terhadap

pembelajaran dan lain-lain.

Selain memiliki keunggulan, semua penilaian pasti memiliki sisi kelemahan.

Sudah menjadi fitrahnya. Kelemahan- kelemahan itu , antara lain:22

a) Waktu ekstra

Pada penilaian portofolio membutuhkan kerja ekstra dibandingkan dengan

penilaian lain yang biasa guru lakukakan. Tetapi usaha guru yang

menggunakan penilaian portofolio akan sangat dihargai dan terutama

dikenang baik oleh peserta didik.

b) Reliabilitas

Asesmen portofolio Nampak kurang reliable dan kurang fair dibandingkan

dengan penilaian lain yang menggunakan angka seperti ulangan harian,

ulangan umum maupun unjian akhir nasional yang menggunakan tes.

c) Pencapaian akhir

22 Sumarna Surapranata dan Hatta. Penilaian Portofolio (PT Remaja Rosdakarya: Bandung,
2006.). h. 90
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Guru memiliki kecendrungan untuk memperhatikan hanya pencapaian akhir.

Jika hal ini terjadi,berarti proses asesmen portofolio tidak mendapat perhatian

sewajarnya.

d) Top-down

Artinya guru menganggap segala tahu dan siswa selalu diamggap sebagai

objek yang harus di didik dan diberi tahu.

e) Skeptisme

Selama ini orang tua dan masyarakat hanya mengenal keberhasilan anaknya

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

kuantitatif. Sebaliknya, asesmen portofolio menghindari penggunaan angka-

angka. Akibatnya orang tua terkadang bersikap skeptic dan lebih percaya pada

tes selain asesmen portofolio.

f) Hal yang baru

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan guru dan siswa dalam pertemuan

mereka jika asesmen portofolio belum pernah dilakukan, antara lain:

melakukan pertemuan yang selektif melakukan pengecekan secara selektif

yang dilakukan oleh guru, dan pengkodean untuk menolong siswa melakukan

pemeriksaan sendiri.

g) Tempat penyimpanan
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Tempat penyimpanan evidence asesmen portofolio yang harus memadai

apabila jumlah siswa pada suatu lembaga pendidikan cukup banyak.

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

semua tergantung bagaimana guru menyikapi setiap kelebihan dan kelemahan

dari setiap asesmen itu sendiri. Kelemahan asesmen portofolio dapat berasal

dari kondisi guru dan lembaga pendidikan yang belum mengenal asesmen

portofolio dan adanya kebiasaan guru dalam menggunakan tes sebagai alat

penilaian yang sudah umum dilakukan.

Salah satu alternatif untuk mengatasi kelemahan asesmen portofolio tersebut,

guru harus dapat menjelaskan langkah-langkah teknik pelaksanaan asesmen

portofolio secara sistematis kepada siswa dengan jelas. Maka, siswa akan

mudah untuk melaksanakannya. Pemberian tugas harus disesuaikan dengan

kemampuan siswa dan ketersediaan waktu bagi guru untuk mengoreksi tugas

yang dikerjakan siswa. Tugas yang akan diberikan kepada siswa berupa soal

esai dan laporan praktikum. Tugas tersebut dinilai menggunakan rubric dalam

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

belajar dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugas yang diminta, siswa

sudah siap dengan tugas yang diberikan guru. Pengumpulan tugas sesuai

tenggang batasan waktu yang sudah disepakati sebelumnya. Dengan

demikian, proses penilaian yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar.
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Asesmen portofolio jika dilaksanakan dengan tepat dan benar dapat

menghasilkan suatu hasil belajar siswa yang objektif dan sesuai dengan

aktivitas siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, guru,

orang tua, dan siswa dapat memantau perkembangan belajar yang dialami

siswa dari waktu ke waktu selama proses pembelajaran berlangsung hingga

proses pembelajaran berakhir.

9. Portofolio Sebagai Penilaian

Portofolio penilaian disini diartikan sebagai kumpulan fakta, bukti dan

dokumen yang berupa tugas-tugas yang teroganisir secara sistematis dari seseorang

secara individual dalam proses pembelajaran. Selain itu diartikan juga sebagai koleksi

sistematis dari siswa dan guru untuk menguji proses dan prestasi belajar.

Portofolio penilaian merupakan pembelajaran praktek (melakukan) dan

mempunyai beberapa standar perencanaan yang kuat, yakni mendorong adanya

interaksi antar lingkungan terkait seperti interaksi antar siswa, guru dan masyarakat

yang saling melengkapi serta menggambarkan belajar siswa secara mendalam, yang

pada akhirnya dapat membantu siswa menjadi sadar untuk meningkatkan dirinya

sebagai pembaca dan penulis yang baik.

Portofolio penilaian memilki karakteristik sebagai berikut:
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1. Merupakan hasil karya siswa yang berisi kemajuan dan penyelesaian tugas-

tugas secara terus menerus (kontinu) dalam usaha pencapaian kompetensi

pembelajaran.

2. Mengukur setiap prestasi siswa secara individual dan menyadari perbedaan

diantara siswa.

3. Merupakan suatu pendekatan kerjasama.

4. Mempunyai tujuan untuk menilai diri sendiri.

5. Memperbaiki dan mengupayakan prestasi

6. Adanya keterkaitan antara penilaian dan pembelajaran.

E. Portofolio Elektronik (e-portofolio)

Portofolio Elektronik (e-portofolio) atau sering disebut e-portofolio atau web-

portofolio, yaitu sebuah dokumen portofolio yang disimpan dalam format elektronik.

Menurut Nurhayati, mendefinisikan e-portofolio sebagai koleksi dokumen, informasi,

sumber link, audio dan video klip yang dipublikasikan melalui web dan menyajikan

kemampuan, keahlian dan sikap seseorang.

Portofolio elektronik, selanjutnya disingkat e-portofolio, adalah koleksi digital

artifak-artifak merepresentasikan idividual, kelompok, komunitas, organisasi, atau

institusi.23 Koleksi ini dapat diletakkan pada media cakram padat (CD atau DVD)

maupun web. Hasil penelitian komparatif Van Wesel & Prop antara portofolio

23Fety & Meini Sondang,  Pengembangan e-portofolio sebagai instrumen penilaian siswa
Di SMK negeri 2 lamongan, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro. Volume 03 Nomor 01 (2014),h., 253
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berbasis kertas dan e-portofolio di pengaturan yang sama, menyarankan penggunaan

e-portofolio mengarah ke hasil pembelajaran yang lebih baik. Pada saat ini World

Wide Web telah mempermudah berbagai pekerjaan, termasuk dalam pendidikan.

Dalam penelitiannya, Fety Rosyida mengatakan e-portofolio atau 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 e-portofolio umumnya mengacu pada alat elektronik

yang mendukung konsep tujuan, pedagogis, dan penilaian yang ada pada portofolio

berbasis kertas.

Keunggulan e-portofolio dibandingkan dengan portofolio berbasis kertas

menurut Beetham dalam Orsini-Jones dan De adalah24:

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-portofolio dengan mudah dipublikasikan;

d) E-portofolio merupakan dasar yang dapat digunakan untuk

menghubungkan keseluruhan kurikulum;

24Orsini-Jones, Marina & De, Mousumi. Research-Led Curricular Inovation: Revisiting
Constructionism Via e-portofolio Shared Assets and Webfolio. Proceedings of the 2nd International
iPED Conference 2007,h.88
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e) E-portofolio umumnya dirancang untuk mendukung Perencanaan

Pengembangan Personal dan meningkatkan praktik keterampilan

reflektif dan mandiri;

f) E-portofolio berpusat pada pengguna;

g) E-portofolio memungkinkan adanya diskusi dengan sejumlah pihak

Terdapat banyak manfaat dari penerapan e-portofolio dalam penelitian Fety Rosyida

Nurhayati, diantaranya25:

a) Untuk meningkatkan keterlibatan dan retensi siswa;

b) Untuk mengembangkan reflektif keterampilan, dengan hasilnya

sebagai sarana untuk mengembangkan pentransferan keterampilan;

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.

25Fety & Meini Sondang, Pengembangan e-portofolio sebagai instrumen penilaian siswa
Di SMK negeri 2 lamongan, Jurnal Pendidikan Teknik Elektro. Volume 03 Nomor 01 (2014),h., 253-
254
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F. Website

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang

digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi,

suara, dan atau gabungan dari semuanya baik yang bersifat statis atau dinamis yang

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait yang masing-masing

dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman.26

Website dapat diakses melalui internet dengan mengunjungi alamat website

yang dituju. Tampilan yang ada pada website biasanya memberikan sebuah informasi

kepada pengunjung berupa tulisan, gambar, media, dan lain-lain sesuai dengan

keinginan pemilik website tersebut. Berdasarkan pengoperasiannya, secara mendasar

website dibagi menjadi 227:

1. Website static

Adalah website yang memilki halaman front end, yaitu halaman yang

dapat dilihat oleh pengunjung website. Karena fasilitas yang sangat

terbatas, isi dari halaman website static harus dilakukan secara manual dan

harus mengganti semua kode-kode HTML yang merupakan unsur utama

dari website tersebut.

26Rahmat Hidayat, Cara Praktis Membangun Website Gratis, Elex Media Komputindo,
Jakarta, 2010, h. 2.

27Hernita P. Membangun Website Tanpa Modal. 2010. (Andi Yogyakarta: Wahana
Komputer). h.2
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Website static biasa digunakan untuk membuat company profile (profil

perusahaan), yaitu jenis website pengumuman berupa brosur online yang

sangat sederhana dan tidak bias diubah atau dimodifikasi.

2. Website dynamic

Adalah website yang dapat diubah atau di-update. Dalam website dynamic

biasanya terdapat dua halaman, yaitu halaman front end dan back end.

Halaman front end merupakan halaman yang dapat diakses semua user,

sedangkan halaman back end merupakan halaman yang hanya bisa diakses

oleh admin yang bersangkutan. Back end biasa disebut dengan CMS

(Content Mangement System) atau dalam Wordpress biasa disebut dengan

halaman Dashboard.

Fungsi dari halam back end adalah untuk mengatur front end. Sebagai

contoh untuk pengaturan isi artikel, pengaturan tampilan front end, hingga

tambahan untuk menghias front end. Beberapa jenis CMS yang biasa

digunakan adalah Wordpress, Joomla, PHPNuke da lain-lain.

Jenis website yang akan peneliti gunakan adalah jenis website dynamic dengan

menggunakan CMS (Content Management System), yaitu suatu aplikasi berbasis web

yang memudahkan peneliti dalam mengelola suatu web.

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun sebuah website,

maka harus tersedia unsur-unsur pendukungnya yaitu:

a) Nama Domain (Domain Name/ URL – Uniform Resource Locator)
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Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama

web server pada jaringan internet.11 Nama domain memiliki ekstensi yang

bermacam-macam sesuai dengan kategori dan kode negara asal website.

Misalnya .com untuk website berjenis komersial dan umum, .org untuk

komunitas dan organisasi, .ac.id dikhususkan untuk perguruan tinggi/

akademi yang berada di negara Indonesia, dan lain sebagainya.

b) Rumah website (Web Hosting)

Web Hosting merupakan layanan penitipan website/ situs web. Dengan

menyalin file-file website ke dalam server hosting maka barulah website dapat

diakses dan dibuka di internet.

c) Content Management System (CMS)

Perkembangan dunia website pada saat ini lebih menekankan pada

pengelolaan konten sebuah website. Pengguna yang tidak menguasai bahasa

pemrograman tetap dapat membuat website dengan menggunakan fasilitas

CMS.28

G. Penguasaan Konsep

Penguasaan konsep merupakan salah satu bagian dari hasil belajar yang

merujuk ke ranah kognitif. Penguasaan konsep belajar adalah sesuatu yang dicapai

atau diperoleh siswa setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar yang

28Ibid . h. 4.
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didasarkan pada kriteria tertentu dalam pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran

sendiri.29

Penguasaan konsep merupakan suatu keadaan dimana seseorang harus dapat

membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain. Dengan menguasai

konsep, siswa dapat menggolongkan dunia sekitar menurut jumlah, warna, besar dan

sebagianya. Dengan menguasai konsep dimungkinkan untuk memeperoleh

pengetahuan tidak terbatas.30

Menurut Arikunto, menyatakan bahwa penguasaan konsep belajar merupakan

perubahan pada dua hal, yaitu tingkah laku dan penampilan. Sedangkan menurut

Klausmeier, Indikator penguasaan konsep antara lain:31

a. Mengetahui arti suatu konsep (Tingkat Konkret)

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

Klasifikator

c. Menggunakan hubungan antar konsep (Tingkat identitas)

d. Mengenal konsep itu berbagai situasi (Tingkat formal)

e. Menggunakan konsep

29Surakhmad, Pengantar Interaksi Mengajar Dasar dan Teknik Metodelogi Pengajaran
(Bandung: Tarsito, 1986), h. 25.

30Surakhmad,Op.cit. h.158
31Arikunto Suharsimi, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, (Jakarta: Rineka Cipta,

1993), h.23
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Penelitian ini difokuskan pada penilaian penguasaan konsep siswa pada

materi ekosistem yang diterapkan dengan menggunakan teknologi. Hal ini sejalan

dengan tujuan pembelajaran biologi yaitu; mempersiapkan siswa menjadi warga

Negara yang melek sains dan teknologi, menguasai konsep sains untuk bekal hidup di

masyarakat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Untuk menilai penguasaan konsep siswa, peneliti menggunakan penilaian

multiple choice. Hal ini karena ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar.

Sesuai dengan penjelasan Farida dalam bukunya:32

1. Kelebihan Multiple Choice

a. Dapat mengukur baik recall maupun highly mental process

b. Dapat diskor dengan cepat, baik oleh guru, mesin,operator atau oleh siswa

sendiri.

c. Ekonomis dan efisien.

d. Tingkat kesulitan dapat diukur.

e. Dibanding dengan true false, multiple choice dapat memberi kemungkinan

atau alternatif yang lebih banyak.

f. Tepat untuk diagnostik tes

g. Reliabilitasnya tinggi

h. Mudah dijawab dan lebih banyak disukai siswa.

32Farida Yusuf Tayibnasis.Evaluasi Program dan Instrumen Evalusi, (Jakarta: PT Rineka
Cipta: 2008), h. 216-217.
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i. Validitasnya tinggi.

2. Keterbatasan Multiple Choice

a. Sulit dibuat

b. Guru cenderung membuat pertanyaan recall

c. Dari macam-macam tes obyektif Multiple Choice pembuatannya

memakan waktu terbanyak

d. Sering terjadi penulisan ambigis

3. Saran-saran penulisan Multiple Choice

a. Masalah ditulis pada stem

b. Hindari pengulangan kata pada option

c. Hindari kata-kata yang terlalu banyak (singkat dan jelas)

d. Pada incomplete statement option hendaknya pada akhir kalimat

e. Susun jawaban/option sesimple mungkin dan teratur serta mudah dibaca

f. Hindari istilah-istilah dan kata-kata yang sulit dimengerti oleh siswa

g. Jawaban hendaknya logis dan homogen

h. Hindari jawaban benar yang lebih panjang

i. Hindari irrelevant clue

j. Hindari option “I don’t know”

k. Hanya satu jawaban benar atau satu jawaban terbaik

l. Hindari option “all of the above”

m. Jangan sering mmenggunakan option “None of the above”

n. Gunakan 3 sampai 5 option
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o. Hindari overlapping option

p. Gunakan novel situation

q. Usahakan penggunaan istilah dan kata kata yang tepat.

H. Ekosistem

A. Pengertian Lingkungan

Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat

hidupnya.Lingkungan hidup adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang

mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta

flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan

kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana

menggunakan lingkungan fisik tersebut. Sedangkan secara umum lingkungan secara

umum diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar

individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama

lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan

dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan

itu dapat memengaruhi dengan kuat. Ada saatnya berubah menjadi baik dan tidak

menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan

oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua

komponen utama, yaitu seperti berikut

1. Komponen Abiotik
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Salah satu komponen abiotik yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan

makhluk hidup adalah tanah. Tanah terdiri dari butiran-butiran tanah yang

mengandung unsur hara/unsur anorganik dan bahan organik. Selain itu, segala

sesuatu yang tidak bernyawa termasuk dalam lingkungan abiotik ; udara, iklim,

kelembapan, cahaya dan bunyi.

Sinar matahari menguapkan air, dan uap air pada ketinggian tertentu

membentuk awan. Suhu dingin menyebabkan awan berkondensasi menjadi embun

yang pada akhirnya turun sebagai hujan di atas permukaan tanah maupun di sungai

dan mengalir ke laut. Air meresap ke dalam tanah sebagai air tanah kemudian diserap

tumbuhan.

Sinar matahari merupakan sumber energi bagi tumbuhan untuk melakukan

fotosintesis yang menghasilkan zat makanan. Zat makanan merupakan energi kimia

yang dibutuhkan oleh semua organisme untuk menghasilkan energi sehingga dapat

melakukan proses-proses kehidupannya.

2. Komponen Biotik

Komponen biotik meliputi semua makhluk hidup yang terdapat dalam

ekosistem. Seperti, tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme (virus dan

bakteri). Hubungan kehidupan dari lingungan hidup itu disebut ekosistem. Ekosistem

adalah suatu system ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbale balik antara

makhluk hidup dengan lingkungannya. Eosistem bias dikatakan juga suatu tatanan



56

kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang

saling memengaruhi. Ekosistem merupakan suatu interaksi yang kompleks dan

memilki penyusun yang beragan.

Berdasarkan fungsinya dalam ekosistem makhluk hidup dibedakan menjadi

tiga golongan, yaitu produsen, konsumen dan dekomposer atau pengurai.

a. Produsen

Tumbuhan hijau mampu memanfaatkan cahaya matahari untuk

menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Sehingga, disebut

sebagai produsen. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri

disebut organisme autotrof. Gambaran reaksi kimia proses fotosintesis

adalah sebagai berikut:

Gambar : 2.1 Proses Fotosintesis

Sumber : rumahpintar.web.id.2016
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Zat makanan yang terbentuk merupakan energi kimiawi yang tersimpan pada

bagian daun, batang, akar atau buah. Hasil fotosistesis lainnya adalah berupa

oksigen dilepas ke udara bebas digunakan oleh makhluk hidup lainnya.

b. Konsumen

Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen karena keduanya

tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen disebut juga heterotrof,

artinya organisme yang tergantung organisme lain untuk mendapatkan

makanan.

Berdasarkan jenis makanannya, organisme yang mendapatkan makanan

dari tumbuhan saja disebut herbivora, organisme yang hanya makan

hewan disebut karnivora, orgamisme yang mendapatkan makanan dari

tumbuhan maupun hewan disebut omnivora.

c. Dekomposer atau Pengurai

Peran dekomposer atau pengurai ini sangat penting dalam proses interaksi

makhluk hidup. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah

bakteri dan jamur saprofit. Zat mineral atau zat hara hasil penguraian

meresap ke dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan.

Keseimbangan ekosistem dapat terjadi bila ada hubungan timbal balik

yang harmonis antar komponen biotik dan abiotik.
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Interaksi dalam Ekosistem Membentuk Suatu Pola

Jika kita amati, setiap makhluk hidup tidak bias hidup sendiri dan selalu

bergantung pada makhluk lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan

membentuk suatu pola interaksi. Terjadi pula interaksi antara komponen biotik dan

komponen abiotik dan terjadi pula interaksi antara komponen biotik dan biotik.

1. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi

melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan (rantai makanan, jarring

makanan, dan piramida makanan), maupun melalui hidup bersama , yaitu

simbiosis.

Gambar: 2.2 Rantai makanan

Sumber : Dok. Kemdikbud

Gambar : 2.3 Jaring-jaring makanan
Sumber : ebiologi.com
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2. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda

jenis. Ada beberapa macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis

komensalisme, simbiosis parasitisme.

(a)                                                    (b) (c)

Gambar 2.4 Contoh-contoh Simbiosis

(Sumber (a) f4-preview.awardspace.com
Gambar 1.5 simbiosis komensalisme ikan badut  dan anemon

Sumber (b) m.kidnesia.com
Gambar : simbiosis mutualisme kumbang dan bunga

Sumber (c)m.kidnesia.com
Gambar: Simbiosis parasitisme tali putrid dengan tumbuhan inang

3. Organisme berdasarkan cara kemampuan menyusun makanannya dibagi

menjadi 2 (dua), yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof.

Organisme heterotrof berdasarkan jenis yang dimakan dibagi menjadi 3, yaitu

herbivora, karnivora dan omnivora.

Herbivora

Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan-hewan ini menjadikan

tumbuhan sebagai makanan dan sumber energinya. Beberapa ciri yang dimiliki oleh
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hewan herbivora diantaranya memilki gigi geraham yang banyak dan rapat, berdarah

panas, berkaki empat, beranak (vivipar), dan hidup di daratan. Pada contoh hewan

herbivore berikut ini kalian akan menemukan semua ciri-ciri tersebut.

Zebra (Equus burchelli), Kambing ( Capra aegagrus sp.), Kuda (Equus caballagus

sp.)

Gambar 2.5 Contoh Hewan Herbivora
Sumber : www.ebiologi.com

Karnivora

Hewan karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan-hewan dari jenis ini

memangsa hewan lain kemudian menjadikannya sebagai makanan dan sumber

energy. Hewan karnivora memilki ciri-ciri yaitu punya gigi taring yang tajam dan

cakar yang kuat. Gigi taring digunakan untuk mencabik-cabik makannya yang berupa

daging sedangkan cakar kuat digunakan untuk mencengkeram mangsanya. Contoh

hewan karnivora: Singa (Panthera leo), Harimau ( Panthera tigris), Serigala (Canis

lupus)
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Gambar 2.6: Contoh Hewan Karnivora
Sumber : www.ebiologi.com

Omnivora

Hewan omnivora adalah hewan yang jenis makanannya berupa hewan dan

tumbuhan. Hewan jenis ini sering pula disebut hewan pemakan segalanya.

Cirri hewan omnivora adalah adanya gigi seri yang tajam dan gigi geraham

yang rapat. Gigi seri yang tajam digunakan untuk memotong dan menggigit,

sedangkan gigi geraham yang rapat digunakan untuk mengunyah makanan

yang ia peroleh. Selain itu, hewan omnivora umumnya juga mempunyai

system pencernaan yang lebih rumit. Hal ini dikarenakan jenis makanan yang

dicerna olehnya memiliki sifat yang lebih beragam. Berikut ini adalah

beberapa contoh hewan omnivora:

Tikus ( Rattus argentiventer), Monyet (Macaca fascicularis), Burung (Aves),

Babi (Sus barbatus), Ayam ( Gallus gallus domesticus)
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Gambar 2.7: Contoh Hewan Omnivora
Sumber : www.ebiologi.com
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I. Kerangka Berfikir Penelitian

POTENSI DAN
MASALAH

PENGUMPULAN
DATA

REVISI PRODUK

VALIDASI DESAIN

UJI COBA
PRODUK

UJI COBA
PRODUK

DESAIN PRODUK

Sistem penilaian guru
yang belum optimal

terhadap peserta didik

Data yang dikumpulakan adalah data
mengenai penilain yang digunakan guru

IPA pada proses pembelajaran

Banyaknya dokumen penilaian siswa
sehingga menyulitakan guru untuk

mendata

Meliputi pembuatan e-portofolio

Validasi desain terdiri dari ahli materi dan
ahli media

Revisi desain dilakukan setelah di validasi
oleh para pakar dosen. Hasil penilaian

akan dijadikan acuan untuk memperbaiki
e-portofolio

Produk yang telah di validasi kemudian
dilakukan uji coba untuk mengetahui

respon guru dan peserta didik dari produk
yang dikembangkan

E-portofolio yang telah diuji coba
kemudian di revisi kembali berdasarkan uji

coba produk


