DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT

PENILAIAN
PORTOFOLIO

LATAR BELAKANG & TUJUAN:
LATAR BELAKANG :
u

TUNTUTAN PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH (PERMENDIKBUD NO.43 THN. 2019),

u

KEBIJAKAN MENDIKBUD TENTANG MERDEKA BELAJAR

u

PEMAHAMAN PADA GURU TENTANG PORTOFOLIO MASIH BERAGAM,

u

PADA UMUMNYA GURU BELUM MENERAPKAN PORTOFOLIO SESUAI KARAKTERISTIK/CIRI-CIRI
PORTOFOLIO

TUJUAN :
u

MEMENUHI TUNTUTAN PERMENDIKBUD DALAM PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH

u

MENINDAKLANJUTI KEBIJAKAN MENDIKBUD TENTANG MERDEKA BELAJAR

u

MENINGKATKAN PEMAHAMAN PORTOFOLIO

u

MENDORONG MEMBIASAKAN MENERAPKAN PENILAIAN PORTOFOLIO DI SATUAN PENDIDIKAN

PENGERTIAN PORTOFOLIO

1. WUJUD BENDA FISIK

KUMPULAN atau
Dokumentasi hasil
pekerjaan siswa yang
disimpan pada suatu
BUNDEL

2. PROSES SOSIAL
PEDAGOGIS
Collection Of Learning
Experience
(kumpulan pengalaman
belajar)
yg terdapat di dalam pikiran
siswa baik yang berujud
pengetahuan (cognitive),
keterampilan (skill), maupun
nilai dan sikap (afective)

3. ADJECTIVE
(KATA SIFAT)
Portofolio sering disandingkan dgn
konsep lain.

Misal: disandingkan dgn konsep
Belajar maka dikenal istilah
PEMBELAJARAN BERBASIS
PORTOFOLIO
Misal: disandingkan dgn Penilaian
maka dikenal istilah PENILAIAN
BERBASIS PORTOFOLIO

PORTOFOLIO SEBAGAI BENDA FISIK
u

u

kumpulan hasil karya seorang
siswa,
sebagai
hasil
pelaksanaan tugas kinerja,
yang ditentukan oleh guru
atau oleh siswa bersama guru,
sebagai bagian dari usaha
mencapai tujuan belajar, atau
mencapai kompetensi yang
ditentukan dalam kurikulum.
instrumen penilaian atau salah
satu komponen dari instrumen
penilaian,
untuk
menilai
kompetensi
siswa,
atau
menilai hasil belajar siswa

u

tidak setiap kumpulan
karya
seorang
siswa
disebut portofolio

u

difokuskan pada dokumen
tentang kerja siswa yang
produktif, yaitu ‘bukti’
tentang apa yang dapat
dilakukan oleh siswa,
bukan apa yang tidak
dapat dikerjakan (dijawab
atau dipecahkan) oleh
siswa.

PORTOFOLIO SEBAGAI PROSES
SOSIAL PEDAGOGIS
u

menyajikan
wawasan
tentang
banyak segi
perkembang
an siswa
dalam
belajarnya:

CARA BERPIKIR

PEMAHAMAN
TTG.PELAJARAN &
PENGGUNAAN
ALAT

KEMAMPUAN
MENGUNGKAPKAN
GAGASAN

SIKAP
THD.PELAJARAN

KOMUNIKASI ,
DSB.

PORTOFOLIO SEBAGAI PENILAIAN
u

Portofolio merupakan hasil kerja seseorang yang sistematis dalam satu periode
(Pophan,1995)

u

penilaian yang mengukur sejauhmana kemampuan siswa dalam mengkonstruksi
dan merefleksikan suatu pekerjaan/tugas/karya dengan mengoleksi atau
mengumpulkan bahan yang relevan dengan tujuan dan keinginan yang dikonstruksi
oleh siswa, kemudian hasil konstruksi tersebut dapat dinilai dan dikomentari oleh
guru.

u

suatu hasil kerja siswa yang memaparkan upaya siswa, kemajuan, atau prestasi
belajar di dalam satu bidang atau beberapa bidang tertentu (Arter, 1992: 36)

u

kumpulan hasil siswa dari kerja yang sengaja diperbuat siswa untuk menunjukkan
bukti tentang kompetensi, pemahaman, dan capaian siswa dalam mata pelajaran
tertentu.

u

kumpulan informasi yang perlu diketahui oleh guru sebagai bahan pertimbangan
dalam menentukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran, atau peningkatan
belajar siswa.

PENILAIAN PORTOFOLIO
Penilaian yang berisi koleksi produk siswa, dan
laporan proses yang dilalui oleh siswa, yang meliputi
rentang waktu yang panjang, dapat memberikan
gambaran yang relatif lengkap
tentang perkembangan dan kompetensi siswa
yang bersangkutan

Konteks asesmen(penilaian) berkaitan dengan
portofolio (Stiggings, 1994 : 422):
1. Tujuan dokumen peningkatan/ kemajuan peserta didik selama satuan waktu.
2. Hakekat hasil belajar pengetahuan, penalaran, keterampilan, produk,
dan/atau afektif perlu dinyatakan dalam portofolio yang mengarahkan
peserta didik untuk mengumpulkan sampel pekerjaannya.
3. Fokus bukti: menunjukkan perubahan performan/kinerja peserta didik dari
waktu ke waktu atau status dalam satu aspek tertentu pada waktunya.
4. Rentang waktu. Apabila kemajuan peserta didik menjadi fokus perlu ada
pembatasan waktu (satu bulan, satu semester).
5. Hakekat bukti: Jenis bukti apa yang digunakan untuk menunjukkan
kemampuan peserta didik (tes. Sampel pekerjaan, hasil observasi)

CIRI-CIRI PORTOFOLIO
1.

(Dophan, 1993 : 166-167; Ross, 1996 : 162)

Ada keterlibatan langsung hasil kerja/karya siswa secara
nyata.

2. Merupakan beberapa hasil kerja/karya terbaik.
3. Mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja siswa.
4. Memilih kriteria untuk menilai portofolio hasil kerja siswa.
5. Mengharuskan siswa untuk menilai dirinya sendiri secara
terus menerus berdasarkan hasil portofolionya.
6. Menentukan waktu untuk membahas portofolio.
7. Melibatkan orang tua dalam proses penilaian portofolio.

KEUNTUNGAN PORTOFOLIO bagi SISWA
Siswa ‘berjuang’ dengan
mencerna informasi yang datang
dari guru, media cetak (bahan
tertulis), yang terkandung di
dalam benda-benda yang
dijumpainya, dan sebagainya.

Mandiri/
kolaborasi

Pengetahuan
bidang aspek
tertentu atau
antar bidang

Memperoleh
pengetahuan

Melakukan
penyelidikan,

eksplorasi, mengolah
informasi,
mememecahkan
masalah,
menggunakan
alat/media

MANFAAT PORTOFOLIO :
Agar siswa memahami materi pelajaran, siswa perlu:
1.

memecahkan masalah nyata

2.

bekerja baik mandiri maupun dalam kelompok,

3.

melakukan berbagai kegiatan ILMIAH

4.

terampil menggunakan berbagai alat bantu

5.

terampil mengomunikasikan materi pelajaran secara lisan
dan tertulis.

6. mempunyai sikap positif terhadap mata pelajaran ybs

8. Siswa akan terlibat lebih aktif dalam pembelajaran dan
penilaian.
9. tempat bagi siswa untuk secara aktif memilih hal yang
dieksplorasi, dan menunjukkan bukti tentang kompetensi
siswa, di luar hasil tes.
10. memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut serta
dalam penilaian atas dirinya.

Manfaat Penggunaan portofolio pada
pembelajaran dan penilaian
u

1. sebagai bukti kinerja siswa

u

2. catatan penilaian jangka panjang tentang kemajuan siswa

u

4 . gambaran tentang kemampuan siswa

u

5. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keunggulan
dirinya,

u

6. mencerminkan pengakuan atas bervariasinya gaya belajar siswa.

u

7. siswa untuk berperan aktif dalam penilaian hasil belajar

u

8. membantu guru dalam menilai kemajuan siswa

u

9. membantu guru dalam mengambil keputusan tentang pembelajaran
perbaikan pembelajaran

u

10. bahan yang relatif lengkap untuk berdiskusi dengan orang tua siswa

u

11. membantu pihak luar untuk menilai program pembelajaran yang
bersangkutan

atau

PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGGUNAAN
PORTOFOLIO
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Saling percaya (mutual trust)
Kerahasiaan bersama (confidenciality)
Milik bersama (joint ownership)
Kepuasan (satisfaction)
Sesuai (relevance)
Menyeluruh (holistic),
Berkesinambungan (Continous),
berorientasi pada tujuan (goal oriented)
bersifat objektif ( objective)
terbuka (opened)
mempunyai kebermaknaan (meaningfull)
berfungsi mendidik ( educative )

Kelemahan Penggunaan Portofolio
u

1.

Penggunaan portofolio tergantung pada
kemampuan
berkomunikasi
siswa
dalam
menyampaikan gagasannya, jika kemampuan
komunikasi kurang dapat menghambat penilaian
portofolio

u

2. Penggunaan portofolio
untuk penilaian
memerlukan banyak waktu dari guru untuk
melakukan dialog, penskoran; apalagi kalau
kelasnya besar,
perlu disesuaikan kemampuan
siswa dan waktu yang tersedia bagi guru untuk
membacanya.

u

3. Tidak terstandarisasi, karena setiap siswa dapat
berbeda dengan siswa lain jenis karya yang akan
dinilainya, diperlukan rubrik penilaian sesuai
karakteristik jenis karya siswa

PERENCANAAN PORTOFOLIO
Langkah pertama: Menentukan maksud atau fokus portofolio
u

Mengapa guru memerlukan portfolio siswa?

u

Sasaran belajar (KD) apa yang ketercapaiannya hendak dinilai dengan portofolio ini?

u

Apakah penilaian dengan portofolio lebih cocok untuk menilai belajar atau tujuan kurikuler
tersebut daripada dengan penilaian alternative yang lain?

u

Apakah penilaian itu harus difokuskan pada karya terbaik, atau pertumbuhan
(perkembangan) belajar, atau keduanya?

u

Portofolio itu akan digunakan sebagai komponen penilaian formatif ataukah untuk penilaian
sumatif, atau keduanya?

u

Siapakah yang menentukan isi portofolio: guru saja, guru dan siswa, atau pihak lain
(misalnya siswa, orang tua, dan guru)?

Langkah kedua: Menentukan aspek isi yang
dinilai
u

Apakah guru akan menilai hanya
karya terbaik siswa, ataukah
Akan menilai perkembangannya
siswa?

u

Pengetahuan, keterampilan, atau
sikap apa, yang menjadi aspek
utama untuk dinilai?
keterampilan
Pengetahuan
sikap

perkembangan

Langkah ketiga: Menentukan bentuk,
susunan, atau organisasi portofolio.
Jenis isi apa (karya cipta siswa ataukah catatan laporan
kegiatan siswa yang harus ada untuk mendapat nilai
Apa yang harus ada dalam ‘Daftar Isi‘ portofolio,atau apa
garis besar isi portofolio, yang harus terdapat dalam
portofolio?
Bagaimana definisi tiap-tiap kategori atau jenis satuan isi
portofolio?

BERBAGAI JENIS KARYA SISWA DALAM PENILAIAN
PORTOFOLIO
1. Hasil proyek, penyelidikan, atau praktik siswa,
2. Gambar atau laporan hasil pengamatan siswa,
3. Analisis situasi yang berkaitan atau relevan dengan mata pelajaran
4. Deskripsi dan diagram pemecahan suatu masalah,
5. Laporan hasil penyelidikan tentang hubungan antara konsep-konsep dalam mata pelajaran atau antar mata-pelajaran
6. Penyelesaian soal-soal terbuka
7. Hasil tugas pekerjaan rumah yang khas, misalnya dengan cara yang berbeda dengan cara yang diajarkan di sekolah, atau
dengan cara yang berbeda dari cara pilihan teman-teman sekelasnya
8. Laporan kerja kelompok
9. Hasil kerja siswa yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, alat rekam audio, dan komputer.
10.Fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan yang pernah diterima oleh siswa yang bersangkutan.
11.Hasil karya dalam mata pelajaran yang bersangkutan, yang tidak ditugas-kan oleh guru (atas pilihan siswa sendiri, tetapi
relevan dengan mata pelajaran yang bersangkutan)
12.Cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan siswa terhadap mata pelajaran yang bersangkutan
13.Cerita tentang usaha siswa sendiri dalam mengatasi hambatan psikologis, atau usaha peningkatan diri, dalam mempelajari
mata pelajaran yang bersangkutan.
14.Laporan tentang sikap siswa terhadap pelajaran

Pemilihan Isi Portofolio
Siapa yang memilih

• Tujuan refleksi belajar
(siswa) ?

• Tujuan

menilai

memperbaiki
pembelajarannya
(guru) ?

dan

cara memilih
• Guru dan siswa perlu

cara melibatkan siswa
secara

• membantu

siswa,

tertulis, mengapa suatu

menjadi tujuan, maka

memahami

cara-cara

• ada kesepakatan

butir atau topik perlu

hasil kerja terbaik saja,

siswa berpikir, bekerja,

• dibuat daftar kategori

disajikan

atau

bekerja

atau pedoman tertulis.

portofolio

dalam

• siswa dan guru dapat
melakukan diskusi

• Apabila

hasil

peranan guru

yang

bekerja sama

• menjelaskan

Kapan harus dipilih

hasil

kerja

terakhir saja
• Apabila

kelompok,
kemajuan

siswa

lebih

portofolio harus berisi
bukti-bukti

tentang

perkembangan

dan

pemahaman siswa atas
materi

tertentu

• memberikan komentar
pada setiap butir isi
portofolio, baik yang

pengetahuan

dan

keterampilan

siswa

perkembangan

sikap siswa.

dalam

berkembang.

dipentingkan,

atau

sama

berupa

saran

pningkatan

belajar,

maupun yang berupa
pujian

atas

siswa
bersangkutan.

prestasi
yang

Langkah keempat: Menentukan penggunaan
portofolio
u

Berapa lama setiap hari siswa diharapkan mengerjakan tugas membuat portofolio itu? (Misalnya
15 menit setiap hari)

u

Bagaimana kaitan antara portofolio itu dan pembelajaran sehari-hari?

u

Siapa yang menentukan jenis isi portofolio itu? (Guru sendiri, guru dan siswa, atau siswa

u

sendiri?)

u

Kapan portofolio itu akan dicermati untuk dinilai?

u

Bagaimana pembobotan nilai portofolio dan komponen penilaian lain, dalam rangka

u

penentuan nilai akhir semester (penentuan nilai rapor)?

u

Apakah guru akan mendiskusikan isi portofolio itu dengan siswa yang bersangkutan?

u

Apakah portofolio itu akan ditunjukkan pula kepada orang tua siswa, kepala sekolah,

u

guru lain, atau siswa lain?

Langkah kelima: Menentukan cara menilai
portfolio
u

Apakah penskoran portofolio akan dilakukan dengan dua
macam rubrik (pedoman) penskoran, yaitu rubrik umum
dan rubrik khusus?
Apakah rubrik penskoran untuk setiap jenis isi
portofolio itu sudah ada?
Apakah penilaian portofolio akan dikerjakan oleh guru
sendiri, ataukah oleh guru bersama siswa yang
bersangkutan?

Menilai Portofolio
u

tersedia rubrik (pedoman terperinci)
penilaian.

u

Penilaian portofolio tidak hanya
ditekankan kepada keberhasilan
siswa dalam memperoleh jawaban
yang diinginkan oleh guru, tetapi
lebih ditekankan kepada proses
berpikir siswa yang terdapat atau
tersirat dalam isi portofolio

MENILAI
PORTOFOLIO
Terjadi proses
berpikir

Mutu
kegiatan
atau
penyelidikan

u

berusaha membuat dugaan, menjelajah, menganalisis,
mencari pola

u

menggunakan materi konkret atau gambar untuk
menafsirkan dan memecahkan masalah, atau untuk
memperoleh hasil penyelidikannya

u

menggunakan alat bantu lain dalam pemecahan masalah
atau penyelidikannya

Keragaman
pendekatan

v Ada bukti bahwa siswa menggunakan
berbagai
pendekatan
dalam
memecahkan masalah
v Melakukan berbagai macam kegiatan
atau penyelidikan

ü meningkatkan pengetahuan atau pemahaman, siswa tentang konsep
atau kaidah tertentu
ü meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan konsep, cara,
atau kaidah tertentu
ü meningkatkan sikap siswa terhadap pelajaran yang bersangkutan
melibatkan beberapa subpokok bahasan

Langkah keenam: Menentukan bentuk atau
penggunaan rubrik
u

Apakah nilai portfolio akan dinyatakan
sebagai satu skor saja?
Perlu diperhatikan bahwa isi portofolio
dapat sangat bervariasi. Oleh karena itu,
guru harus mengarahkan siswa agar
portofolio yang dibuat oleh siswa sesuai
dengan tujuaan pembelajaran.

I. TAHAPAN Perencanaan Portofolio oleh Guru
1. Menentukan
maksud
portofolio

2. Menyesuaikan
tugas dengan
kurikulum

4. Menentukan
format portofolio

3. Menentukan
indikator

5. Pembatasan
kuantitas

6. Menentukan
rubrik (pedoman
penskoran)

CONTOH TUGAS PORTOFOLIO
1.

Contoh tugas untuk membuat
portofolio “karyaterbaik”.
Kumpulkan dalam satu bendel, karya
tulis kamu, untuk menunjukkan karya
terbaik kamu dalam pembuatan puisi,
laporan kunjungan ke objek wisata,
artikel dalam majalah dinding.
Jelaskan mengapa masing-masing
merupakan karya terbaik.

Contoh tugas untuk membuat portofolio Perkembangan
Atau Kemajuan Belajar.
1.

Tuliskanlah uraian tentang kemajuan
kemampuanmu menulis cerita/ makalah/
laporan (salah satu), selama satu
semester terakhir,dengan menceriterakan
cara
menulis
draft
awal,
cara
memperbaiki draft itu, kritikmu atas draft
awalmu, dan penilaianmu atas kemajuan
atau perkembangan kemampuanmu itu.

2.

Tuliskanlah
pengalamanmu
belajar
matematika
selama
satu
semester
terakhir, meliputi hal-hal yang tidak
menarik dan hal-hal yang menarik, serta
pengetahuan kamu tentang kegunaan
matematika dalam kehidupan atau dalam
hal-hal lain.

Contoh tugas untuk membuat portofolio
proyek
1. Tugas membuat dokumentasi.
Kunjungi perpustakaan, kantor-kantor, dan tempat-tempat yang sesuai, untuk
mengumpulkan informasi tentang satu atau beberapa masalah .Buatlah uraian tentang hasil
kunjunganmu, yang mencakup: nama pengumpul informasi, tanggal pengumpulan informasi,
masalah yang diselidiki, sumber informasi, uraian terperinci tentang masalah dan informasi
yang terkumpul, dan kesimpulanmu, mengenaai masalah tersebut.

Tugas melakukan wawancara
u

Buatlah uraian tentang hasil
wawancara dengan pejabat
yang berwewenang mengenai
masalah ……., yang mencakup:
nama pewawancara, tanggal
wawancara,
masalah
yang
diselidiki, maksud wawancara,
identitas
pejabat
yang
diwawancarai,
informasi
tentang
masalah
yang
diselidiki, informasi tentang
tindakan memecahkan atau
mengatasi
masalah
tsb.
tanggapan pejabat tsb. atas
maksud wawancara, kesimpulan
dan saran kamu.

FORMAT PENILAIAN PORTOFOLIO

Contoh
beberapa
(2) karya
siswa

Berdasarkan rubrik sesuai jenis portofolio

CONTOH
RUBRIK
PENILAIAN
MAKALAH

CONTOH RUBRIK PENILAIAN PRAKTIK

CONTOH RUBRIK PENILAIAN PRODUK

CONTOH RUBRIK PENILAIAN PROYEK

Perbedaan penilaian PORTOFOLIO dengan
PENUGASAN
PORTOFOLIO

PENUGASAN

1.

Menilai hasil kerja terbaik sesuai kompetensi
siswa

Menilai untuk mengukur pencapaian
kompetensi sesuai tujuan /KD

2.

Satu siswa dapat berbeda jenis dengan siswa
lainnya

Setiap siswa mendapat tugas yang sama

3.

Ada kolaborasi antara guru dan siswa

hanya siswa

4.

Penilaian dilakukan bertahap untuk menilai
perkembangan kompetensi siswa

Penilaian hanya satu kali

5.

Siswa terlibat dalam melakukan penilaian dalam Hanya dinilai oleh guru
menyelesaikan karya-karyanya

6.

Penentuan karya/tugas dapat oleh guru, atau
guru bersama siswa, atau siswa

7.

Menilai kemajuan mulai dari proses hingga akhir Hanya menilai akhir

Penentuan tugas oleh guru

uTERIMAKASIH

SEMOGA SUKSES
MELAKSANAKAN
PORTOFOLIO
Pendidikan itu pahit tetapi buahnya manis

