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SARI 
 

Winarni, Arum. 2007. Efektivitas Penerapan Metode Pembelajaran Berbasis 
Portofolio dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi 
Pokok Bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi Kelas X Semester 
II di SMA Negeri I Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007. Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 84 h. 
 
Kata Kunci : Metode Pembelajaran Berbasis Portofolio 
 Metode Pembelajaran Berbasis Portofolio merupakan metode 
pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat memahami teori secara 
mendalam melalui pengalaman belajar praktik empirik, sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran Ekonomi pokok 
bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi. Dikatakan demikian 
karena dalam pembelajaran tidak hanya menekankan hasil, tetapi juga 
menekankan pada keaktifan siswa. Melalui metode ini, yang dijadikan sumber 
belajar adalah lingkungan belajar, yakni kenyataan dan masalah ekonomi di 
masyarakat. Bila dibandingkan dengan metode konvensional yang diterapkan 
hanya menekankan pada penanaman konsep dan teori dan siswa hanya 
ditempatkan sebagai obyek. Oleh sebab itu metode pembelajaran berbaisi 
portofolio lebih efektif diterapkan dalam pembelajaran daripada metode 
konvensional. 
 Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : sejauh mana 
keefektifan penerapan metode pembelajaran berbasis portofolio dibandingkan 
dengan penerapan metode konvensional pada mata pelajaran ekonomi pokok 
bahasan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi kelas X semester II di SMA 
Negeri I Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2006/2007 ? Penelitian ini 
bertujuan : untuk mengukur sejauh mana keefektifan penerapan metode 
pembelajaran berbasis portofolio dibandingkan dengan penerapan metode 
konvensional pada mata pelajaran ekonomi pokok bahasan kebijakan pemerintah 
dalam bidang ekonomi kelas X semester II di SMA Negeri I Jekulo Kabupaten 
Kudus tahun pelajaran 2006/2007. 
 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas X semester II SMA Negeri I 
Jekulo Kudus tahun pelajaran 2006/2007. Kelas X terdiri dari kelas X-1 sampai 
kelas X-7 berjumlah 297 siswa. Sebelum menentukan kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol, nilai semester I dari ketujuh kelas diuji kenormalan, uji 
homogenitas serta kesamaan rata-rata. Setelah itu baru ditentukan kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol menggunakan teknik simple random atau 
random sederhana, yaitu dengan cara undian. Dari hasil random, kelas X-6 
sebanyak 42 siswa sebagai kelompok eksperimen dan kelas X-7 sebanyak 42 
siswa sebagai kelompok kontrol. Ada 2 variabel yang dikaji dalam penelitian ini 
yaitu, sebagai variabel bebas atau vatiabel independent adalah metode 
pembelajaran berbasis portofolio sedangkan variabel terikat atau variabel 
dependent adalah hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi pokok bahasan 
kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi kelas X semester II SMA N I Jekulo. 
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi 
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nilai rapor pelajaran ekonomi kelas X semester I tahun pelajaran 2006/2007 dan 
tes untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diberi perlakuan. 
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik uji beda atau uji t. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar dengan metode 
pembelajaran berbasis portofolio sebesar 74,14, lebih tinggi daripada hasil belajar 
dengan metode konvensional sebesar 68,35. Hal ini juga dapat dilihat dari standar 
deviasi sebesar 5,84914 dan hasil uji t atau uji beda diperoleh t hitung = 4,539 > t tabel  
= 1,66 dengan taraf signifikansi 95%, sehingga Ho ditolak yang menunjukkan 
bahwa rata-rata hasil belajar metode pembelajaran berbasis portofolio lebih tinggi 
daripada rata-rata hasil belajar metode konvensional. 
 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode pembelajaran berbasis portofolio lebih efektif daripada penerapan metode 
konvensional dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi pokok bahasan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi kelas X 
semester II SMA Negeri I Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2006/2007. 
 Metode pembelajaran berbasis portofolio ini bisa menjadi salah satu 
metode alternatif yang dipakai guru dalam pembelajaran untuk meningkatkan 
kreatifitas dan pengalaman belajar siswa. Walaupun penerapan metode ini masih 
ada keterbatasan, yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama serta butuh 
penguasaan metode dan materi bagi guru yang akan menerapkan metode ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggungjawab dalam rangka mencerdaskan bangsa 

(UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003). 

Pendidikan sebagai indikator kemajuan bangsa dipandang sangat penting 

dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, perlu adanya penyempurnaan terus 

menerus dan berkesinambungan agar kualitas pendidikan semakin meningkat. 

Peran serta pemerintah selama ini terhadap pendidikan cukup besar, karena 

pendidikan dianggap sangat penting untuk mencetak sumber daya manusia 

Indonesia yang unggul dan berkualitas. 

Bukti kepedulian pemerintah yang besar terhadap pendidikan adalah terus 

diperbaruinya kurikulum pendidikan yang berlaku di Indonesia. Mulai tahun 

pelajaran 2006/2007. Depdiknas meluncurkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) atau akrab disebut Kurikulum 2006. KTSP memberi 

kelekuasaan penuh kepada tiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan 

tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah setempat. Kurikulum 

2006 lebih memberdayakan guru untuk membuat konsep pembelajaran yang 

membumi serta sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah (Susilo, 2007:36). 
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Diharapkan dengan kurikulum yang terus diperbarui, pendidikan di Indonesia 

akan terus maju dan sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah.  

Hasil belajar merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan 

pendidikan, karena hasil belajar merupakan tolok ukur keberhasilan pendidikan. 

Hasil belajar yang baik tergantung pada pelaksanaan interaksi belajar mengajar 

yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan interaksi belajar 

mengajar dipengaruhi oleh empat faktor. Keempat faktor itu adalah guru, siswa, 

kurikulum dan faktor lingkungan (Suprayekti, 2003:10). 

Guru mempunyai peranan yang sangat menentukan, karena guru 

memegang kendali utama untuk keberhasilan tercapainya tujuan. Dalam 

kurikulum KTSP, guru mempunyai tugas penting yaitu menetukan konsep 

pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sekolah dan keadaan siswa. Oleh 

sebab itu, guru harus memiliki keterampilan mengajar, mengelola tahapan 

pembelajaran, memanfaatkan metode, menggunakan media dan mengalokasikan 

waktu. 

Pada kenyataannya sebagian besar sekolah masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional atau tradisional. Yaitu proses pembelajaran di sekolah 

yang berlangsung hanya berorientasi pada memorisasi bahan-bahan pelajaran dan 

interaksi belajar mengajar yang berjalan secara searah. Fungsi dan peranan guru 

menjadi sangat dominan. Di lain pihak siswa hanya menyimak dan mendengarkan 

informasi atau pengetahuan yang diberikan guru. Ini menjadikan kondisi yang 

tidak proporsional. Guru sangat aktif, tetapi sebaliknya siswa menjadi pasif dan 
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tidak kreatif. Selama ini siswa hanya diperlakukan sebagai obyek sehingga siswa 

kurang dapat mengembangkan potensinya. 

Ekonomi merupakan ilmu atau seni tentang upaya manusia untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yang banyak, bervariasi dan berkembang dengan 

sumber daya yang ada melalui kegiatan ekonomi. Dalam struktur kurikulum 

sekolah, mata pelajaran ekonomi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

siswa untuk berekonomi, dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa 

ekonomi, memahami konsep dan teori serta berlatih memecahkan masalah 

ekonomi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Karena pelajaran ekonomi bukan 

merupakan mata pelajaran hafalan, para siswa harus diajak untuk berekonomi 

dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa ekonomi. 

 Hasil observasi awal menunjukkan bahwa hasil belajar siswa kelas X 

SMA Negeri I Jekulo Kabupaten Kudus khususnya mata pelajaran ekonomi cukup 

baik karena sudah mencapai taraf ketuntasan belajar yaitu 65≥ , namun belum 

optimal, karena selama ini mata pelajaran ekonomi hanya disampaikan dengan 

metode konvensional atau tradisional. Metode yang sering dipakai adalah 

ceramah, mencatat, pembeian pekerjaan rumah (PR) dan ulangan yang menuntut 

siswa untuk menghafal semua materi yang pernah diterima. Guru menyampaikan 

materi yang banyak dan teoritis sementara siswa hanya mendengarkan, mencatat 

dan mengerjakan soal yang diberikan guru tanpa adanya aplikasi dari materi yang 

telah diberikan ke dalam lingkungan sebenarnya. 

Dalam kegiatan pengajaran, guru perlu mengupayakan untuk mengaktifkan 

siswa, meningkatkan kemampuan berfikir kritis, meningkatkan kepekaan di 
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lingkungan masyarakat dan mengembangkan nalar siswa. Siswa harus dimotivasi 

untuk berinteraksi dengan lingkungan sehingga siswa dapat membangun 

pengetahuan terhadap dunia sekitar, membangun kepercayaan diri dan mampu 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di sekolah untuk memajukan masyarakat. 

Atas dasar kenyataan tersebut maka pembelajaran ekonomi perlu 

menggunakan metode yang inovatif, yakni metode pembelajaran yang mampu 

menempatkan siswa sebagai subyek belajar, sedangkan guru bertindak sebagai 

director of learning, yakni pihak yang mengkondisikan dan memotivasi siswa 

untuk belajar. Salah satu metode pembelajaran yang mampu mengembangkan hal-

hal tersebut adalah metode pembelajaran berbasis portofolio. 

Penerapan metode pembelajaran berbasis portofolio di sekolah 

membutuhkan waktu yang cukup lama, karena adanya beberapa tahapan 

pelaksanaan metode tersebut. Tahapan tersebut mulai dari mengidentifikasi 

masalah ekonomi sampai pengembangan portofolio dan penyajian portofolio 

(show case). Biaya yang dibutuhkan juga cukup besar yaitu untuk pengumpulan 

data, penayangan dan dokumentasi portofolio. Guru juga harus mempunyai 

persiapan yang matang dalam penguasaan materi dan pengalaman dalam 

masyarakat untuk membimbing dan mengarahkan siswa mencapai tujuan yang 

diharapkan. 

Walaupun waktu, biaya dan tenaga yang dikeluarkan cukup besar, namun 

metode pembelajaran berbasis portofolio ini bisa menjadi pilihan guru dalam 

menerapkan metode pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif sera membantu 
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siswa agar memiliki kemampuan untuk berbuat dengan menggunakan konsep dan 

keilmuan yang telah dimiliki.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas yaitu mengetahui pentingnya 

pembelajaran berbasis portofolio dalam proses belajar mengajar, maka penulis 

memutuskan untuk meneliti ”EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE 

PEMBELAJARAN BERBASIS PORTOFOLIO DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN 

EKONOMI POKOK BAHASAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM 

BIDANG EKONOMI KELAS X SEMESTER II DI SMA NEGERI I 

JEKULO KABUPATEN KUDUS TAHUN PELAJARAN 2006/2007”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berbagai masalah tersebut diduga dapat dipecahkan melalui pelaksanaan 

metode pembelajaran berbasis portofolio yaitu suatu metode pembelajaran melalui 

proses yang berlangsung secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi masalah 

sampai pada penyajian portofolio (show base). 

Melalui penerapan metode pembelajaran ini diharapkan siswa dapat 

termotivasi untuk belajar memahami materi secara mandiri dan kreatif tidak hanya 

menerima, mendengar dan menghafal saja, tetapi siswa dilatih untuk 

mengoptimalkan kemampuannya dengan menangkap fenomena yang terjadi di 

masyarakat dan mencari pemecahan masalah sehingga informasi yang diserap dari 

sekolah bisa diaplikasikan dengan benar.            
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1.3 Identifikasi Masalah 

Idenifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana keefektifan 

penerapan metode pembelajaran berbasis portofolio dibandingkan dengan 

penerapan metode konvensional pada mata pelajaran ekonomi pokok bahasan 

Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi kelas X semester II di SMA Negeri 

I Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana keefektifan 

penerapan metode pembelajaran berbasis portofolio dibandingkan dengan 

penerapan metode konvensional pada mata pelajaran ekonomi pokok bahasan 

Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi kelas X semester II di SMA Negeri 

I Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007? 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

berarti, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis, yaitu: 

1.5.1 Manfaat secara praktis 

1.5.1.1 Bagi siswa, dapat mempelajari materi dengan mengenal berbagai 

kenyataan dan peristiwa ekonomi, memahami konsep serta berlatih dalam 

memecahkan masalah ekonomi yang di lingkungan masyarakat. 
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1.5.1.2  Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai 

bahan masukan untuk mengadakan variasi metode pembelajaran guna 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.1.3 Bagi lemaga-lembaga terkait, dapat digunakan sebagai tolok ukur dan 

pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk memajukan pendidikan di 

Indoesia. 

1.5.2 Manfaat secara teoritis 

1.5.2.1 Bagi pembaca, menambah pengetahuan tentang metode pembelajaran 

berbasis portofolio. 

1.5.2.2 Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi 

peneliti-peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian serupa di masa yang 

akan datang. 

 

1.6  Penegasan Istilah 

Beberapa istilah yang perlu ditegaskan dalam judul penelitian ini adalah  

sebagai berikut: 

1.6.1 Efektivitas 

 Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti  dapat membawa hasil, 

berhasil guna (dalam bentuk usaha dan tindakan) (KBBI, 2003:284). 

 Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh dari kondisi yang sengaja 

diciptakan yaitu penerapan metode pembelajaran berbasis portofolio dalam mata 

pelajaran ekonomi sebagai aksinya. Sedangkan yang merupakan hasil reaksinya 

adalah hasil belajar siswa mata pelajaran ekonomi pokok bahasan Kebijakan 
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Pemerintah dalam Bidang Ekonomi siswa kelas X semester II SMA Negeri I 

Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2006/2007.  

 Efektivitas penerapan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara 

metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam 

satuan pelajaran, sebagai persiapan tertulis. Karena penggunaan metode 

seharusnya dapat menunjang pencapaian tujuan pengajaran (Djamarah, 2002:87). 

 

1.6.2 Metode Pembelajaran Berbasis Portofolio 

 Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah collection of 

learning experience yang terdapat di dalam pikiran (skill), maupun nilai dan sikap 

(afektif) (Budimansyah, 2003:4). 

 Esensinya melalui metode ini, lingkungan belajar yakni kenyataan dan 

masalah ekonomi di masyarakat dijadikan sumber belajar. Dengan demikian siswa 

mempelajari pokok bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi secara 

riil, yakni menggunakan kenyataan dan masalah ekonomi yang berada dalam 

lingkup kehidupan masyarakat sekitar. 

 

1.6.3 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk, 2004:4). Hasil belajar lazimnya 

ditunjukkan dengan nilai tes yang diberikan oleh guru dan perubahan sikap serta 

cara pandang dan cara fikir siswa setelah mengalami proses belajar. 
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1.6.4 Pokok Bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi 

 Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi merupakan pokok bahasan 

baru di dalam kurikulum terbaru 2006. Pokok bahasan ini cakupan bahasannya 

sangat luas karena membahas fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat. Oleh 

sebab itu, siswa dan guru masih asing dengan pokok bahasan ini. Untuk memacu 

siswa agar memahami materi ini siswa diajak untuk mempelajari pokok bahasan 

ini dengan metode yang menarik tidak hanya metode konvensional yang bagi 

mereka kurang kreatif.  

 Pokok bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi terdiri dari 

dua sub pokok bahasan. Sub pokok bahasan pertama yaitu mendeskripsikan 

perbedaan antara ekonomi mikro dengan ekonomi makro, sedangkan sub pokok 

bahasan kedua mendeskripsikan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di 

bidang ekonomi. 

 Sub pokok bahasan ekonomi mikro mempelajari kejadian ekonomi 

masyarakat lingkup yang lebih kecil. Misalnya interaksi di pasar barang, tingkah 

laku produsen dan konsumen dan interaksi di pasar faktor produksi. Serta 

membahas peranan dan para pelaku ekonomi mikro. Sedangkan ekonomi makro 

cakupan bahasannya lebih luas yaitu menyangkut ekonomi masyarakat dan 

ekonomi negara secara lebih kompleks. Misalnya penentuan tingkat kegiatan 

perekonomian, langkah-langkah pemerintah untuk mengatasi inflasi dan 

pengangguran, interaksi dengan perekonomian dunia. 

 Sub pokok bahasan kedua yaitu mendeskripsikan masalah-masalah yang 

dihadapi pemerintah di bidang ekonomi. Membahas masalah pertumbuhan 
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ekonomi, masalah inflasi, pengangguran, kemiskinan dan masalah pemerataan 

distribusi pendapatan. Serta kebijakan ekonomi pemerintah dalam mengatasi 

masalah ekonomi yaitu dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, penetapan 

harga dan hubungan ekonomi internasional.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Belajar dan Pembelajaran  

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar. Selama 

proses belajar mengajar terjadi interaksi dua arah yaitu interaksi antara siswa dan 

guru. Guru yang mengajar dan siswa yang belajar merupakan dwi tunggal. Oleh 

karena itu perlu diketahui definisi mengenai belajar mengajar. Menurut Winkel 

(dalam Darsono dkk, 2000:4) belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai-sikap. Jadi 

secara umum belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna 

atau pemahaman. Dengan demikian, guru perlu memberi dorongan kepada siswa 

untuk menggunakan otoritasnya dalam membangun gagasan. Tanggung jawab 

belajar berada pada diri siswa, tetapi guru bertanggungjawab untuk menciptakan 

situasi yang mendorong prakarsa, motivasi dan tanggung jawab siswa untuk 

belajar sepanjang hayat. 

Menurut Slameto (2003:2) Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, berupa hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Definisi ini menunjukkan bahwa yang aktif adalah siswa, yang 
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mengalami proses belajar. Sedangkan guru hanya membimbing, menunjukkan 

jalan dengan memperhitungkan kepribadian siswa. 

Sedangkan menurut Sardiman (2006:21) belajar adalah berubah, jadi 

yang dimaksud belajar adalah terjadi perubahan tingkah laku. Belajar akan 

membawa suatu perubahan pada individu-individu yang belajar. Perubahan tidak 

hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk 

kecakapan, keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak dan 

penyesuaian diri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa belajar itu sebagai 

rangkaian kegiatan jiwa raga, psiko-fisik untuk menuju ke perkembangan pribadi 

manusia seutuhnya, yang berarti menyangkut unsur cipta, rasa dan karsa, ranah 

kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Menurut Darsono (2000:30) ciri-ciri belajar antara lain yaitu belajar 

dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan, belajar merupakan pengalaman 

sendiri, belajar merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan, dan 

belajar dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. 

Menurut Slameto (2003:54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu: 

(1) Faktor Intern 

a. Faktor Jasmaniah 

 Yang termasuk dalam faktor jasmaniah yaitu faktor kesehatan dan cacat 

tubuh. Proses belajar akan terganggu bila kesehatan seseorang terganggu. 

Demikian juga dengan cacat tubuh, siswa yang mempunyai cacat tubuh, belajar 

juga akan terganggu. Jika hal ini terjadi, hendaknya siswa tersebut belajar pada 
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lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu untuk memperlancar 

proses belajar siswa yang mempunyai keterbatasan tersebut 

b. Faktor Psikologis 

 Faktor yang tergolong dalam faktor psikologis yaitu antara lain; 

intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif dan kematangan. Psikologis sangat 

mempengaruhi dalam proses belajar siswa. Psikologis yang terganggu akan 

mengakibatkan hasil belajar siswa kurang optimal. 

c. Faktor Kelelahan 

 Kelelahan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kelelahan jasmani yang 

terlihat dengan kondisi tubuh yang lemah dan kurang bersemangat. Kelelahan 

jasmani terlihat dari anggota badan yang tidak berfungsi dengan baik. Kelelahan 

rohani dapat dilihat adanya kelesuan dan kebosanan, sehingga minat dan dorongan 

untuk menghasilkan sesuatu menjadi hilang. Kelelahan rohani lebih cenderung 

pada psikis seseorang. 

(2) Faktor Ekstern 

a. Faktor Keluarga 

 Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga berupa; cara 

orang tua mendidik, hubungan antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan 

keadaan ekonomi keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor pertama dan utama 

yang membentuk kepribadian siswa di sekolah. 

b. Faktor Sekolah 

 Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran 
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dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung serta tugas rumah. 

Lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar adalah lingkungan yang 

kondusif dan nyaman untuk proses belajar. 

c. Faktor Masyarakat 

 Masyarakat merupakan faktor ektern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh ini terjadi karena keberadaan siswa dalam masyarakat. 

Masyarakat membentuk perilaku dan kebiasaan siswa. Lingkungan masyarakat 

yang baik akan membentuk kepribadian yang penuh kerja keras. 

Kegiatan belajar mengajar yang terjadi pasti mempunyai tujuan yang 

hendak dicapai. Menurut Sardiman (2006:26-28) tujuan belajar ada tiga jenis 

yaitu: 

(1) Untuk mendapatkan pengetahuan 

 Hal ini ditandai dengan kemampuan berfikir. Seseorang tidak dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berfikir akan memperkaya pengetahuan.  

(2) Penanaman konsep dan pengetahuan 

 Penanaman konsep atau merumuskan konsep juga memerlukan suatu 

keterampilan. Keterampilan terdiri dari dua jenis, yaitu keterampilan jasmaniah 

terdiri dari keterampilan yang dapat dilihat, diamati dan menitikberatkan pada 

keterampilan gerak anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Sedangkan 

keterampilan rohani lebih abstrak, menyangkut persoalan-persoalan penghayatan, 

dan keterampilan berfikir serta kreativitas untuk menyelesaikan dan merumuskan 

suatu masalah atau konsep yang memerlukan pemikiran, nilai, moral dan agama. 
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(3) Pembentukan sikap 

 Dalam menumbuhkan sikap mental dan perilaku anak didik, guru harus 

lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk itu dibutuhkan kecakapan 

dalam mengarahkan motivasi dan berfikir dengan tidak lupa menggunakan pribadi 

guru itu sendiri sebangai contoh atau model. 

 Sekolah adalah salah satu pusat kegiatan belajar. Dengan demikian, 

sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa. 

Selama ini siswa hanya menerima transformasi dari guru dan siswa dituntut untuk 

menghafal semua teori dan konsep yang disampaikan guru. Jadi siswa tidak 

memperoleh pengalaman lebih setelah materi selesai. Paul B. Diedrich 

menggolongkan aktivitas belajar siswa sebagai berikut: (1) visual activities, yaitu 

membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi dan percobaan, (2) oral activities, 

seperti menyatakan, merumuskan, bertanya, wawancara, diskusi dan 

mengeluarkan pendapat, (3) listening activities, seperti mendengarkan, uraian, 

percakapan dan pidato, (4) writing activities, seperti menulis cerita, karangan, 

laporan dan angket, (5) drawing activities, yaitu menggambar, membuat grafik, 

peta dan diagram, (6) motor activities, seperti melakukan percobaan, bermain, 

berkebun dan beternak, (7) mental activities, seperti menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal dan menganalisis, (8) emotional activities, seperti menaruh 

minat, merasa bosan, gembira, berani, tenang dan gugup. 

Menurut Darsono dkk (2000:24) pembelajaran adalah suatu kegiatan 

yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah 

ke arah yang lebih baik.  
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Sedangkan menurut Hamalik (2001:57) pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran siswa bukan saja aktif belajar di 

sekolah, mencari pengalaman kerja dalam berbagai lapangan kehidupan, tetapi 

juga aktif  bekerja di lingkungan masyarakat. Dengan cara ini, semua potensi yang 

mereka miliki menjadi hidup dan berkembang. Siswa turut merencanakan, 

berdiskusi, meninjau, membuat laporan, dan lain-lain. Sehingga perkembangan 

pribadinya selaras dengan kondisi lingkungan masyarakatnya.  

Terdapat tiga ciri khas yang terkandung dalam sistem pembelajaran 

menurut Hamalik (2001:65-66), yaitu: 

(1) Rencana 

 Rencana dalam pembelajaran mengandung unsur-unsur penataan 

ketenagaan, material dan prosedur, yang merupakan unsur-unsur sistem 

pembelajaran, dalam suatu rencana khusus. 

(2) Kesalingtergantungan (interdependence) 

 Antara unsur-unsur sistem pembelajaran yang serasi dalam suatu 

keseluruhan. Tiap unsur bersifat esensial, dan 

(3) Tujuan 

 Sistem pembelajaran mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan 

utama sistem pembelajaran agar siswa belajar. Tugas seorang perancang sistem 

ialah mengorganisasi tenaga, material dan prosedur agar siswa belajar secara 

efisien dan efektif. Dengan proses mendesain sistem pembelajaran ini bertujuan 
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untuk memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan sistem pembelajaran 

tersebut. 

 Dilihat dari pengertian belajar, mengajar dan pembelajaran tersebut 

menunjukkan bahwa pembelajaran berpusat pada kegiatan siswa untuk belajar, 

bukan pada kegiatan guru mengajar. Oleh sebab itu, hakikat pembelajaran adalah 

suatu proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana 

lingkungan yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar dan proses 

tersebut memerlukan guru untuk membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

demi tercapainya tujuan secara optimal. 

 

2.2 Pokok Bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi 

  Sebelum merumuskan kebijakan di tingkat makro maupun mikro yang 

tepat harus dipahami dulu konsep ekonomi mikro dan makro. 

 

2.2.1 Ekonomi mikro dan makro sebagai bagian dari ilmu ekonomi 

 Dari waktu ke waktu, cara-cara dan kebiasaan masyarakat dalam 

berperilaku ekonomi terus berkembang. Dalam perkembangannya, cara-cara 

tersebut dirumuskan, dikombinasikan, dikaji ulang, dan disesuaikan dengan 

perkembangan zaman. Namun topik yang dibahas masih terbatas. Perkembangan 

ekonomi sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan bermula pada tahun 1776, yaitu 

terbitnya buku karya Adam Smith berjudul An Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations. Adam Smith menjelaskan masalah pokok dalam ilmu 

ekonomi modern adalah bagaimana meningkatkan kemakmuran suatu negara dan 
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bagaimana kekayaan tersebut didistribusikan. Dengan demikian Adam Smith 

dikenal sebagai ”Bapak” ilmu ekonomi. 

2.2.1.1 Pengertian ilmu ekonomi 

 Paul Samuelson peraih penghargaan Nobel di bidang ekonomi tahun 1970 

mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi mengenai bagaimana 

seharusnya manusia atau masyarakat menentukan pilihannya, baik dengan atau 

tanpa menggunakan uang dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas 

jumlahnya dan yang mempunyai alternatif penggunaan untuk menghasilkan 

barang serta kemudian mendistribusikannya, baik untuk keperluan masa sekarang 

maupun masa depan kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. 

Secara garis besar, analisis-analisis yang terdapat dalam ilmu ekonomi 

dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. 

2.2.1.2 Ekonomi mikro 

 Adam Smith menyatakan bahwa seperti alam semesta yang serba teratur, 

sistem ekonomi pun akan mampu memulihkan dirinya sendiri. Hal ini karena ada 

kekuatan pengatur yang disebut sebagai tangan-tangan tak terlihat (invisible 

hands). Dalam bahasa yang sederhana, tangan gaib tersebut adalah mekanisme 

pasar, yaitu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi 

kekuatan permintaan dan penawaran. 

 Kaum klasik berpendapat bahwa dalam perekonomian tidak akan timbul 

masalah kekurangan permintaan agregat. Semua barang yang diproduksi pasti 

akan terbeli oleh masyarakat. Pasarpun menjadi alat alokasi sumber daya yang 

efisien lewat proses pertukaran. Dengan demikian, fokus pembahasan aliran klasik 
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adalah perilaku individu (produsen dan konsumen) dalam rangka mencapai 

keseimbangan. Itulah sebabnya, ekonomi aliran klasik identik dengan ekonomi 

mikro. 

2.2.1.2.1 Pengertian Ekonomi Mikro 

 Kata mikro berasal dari bahasa Latin ”mikros” yang berarti kecil. 

Ekonomi mikro merupakan penjelasan dari variabel ekonomi yang lebih kecil 

seperti konsumsi, investasi dan tabungan. Ekonomi mikro sering disebut teori 

harga (price theory). Teori harga menaruh perhatian pada aliran barang dan jasa 

dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, aliran faktor produksi dari rumah 

tangga ke perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa teori harga mempelajari alokasi 

sumber –sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk tujuan yang sifatnya 

alternatif. 

2.2.1.2.2 Aspek-Aspek yang Dipelajari Ekonomi Mikro 

2.2.1.2.2.1 Interaksi di Pasar Barang 

 Pasar merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran suatu 

barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli, pasar akan menentukan 

harga keseimbangan. 

2.2.1.2.2.2 Tingkah Laku Penjual (produsen) dan Pembeli (konsumen) 

 Untuk menganalisis perilaku penjual dan pembeli ini, teori ekonomi mikro 

menggunakan asumsi (pemisalan). Pemisalan tersebut adalah para penjual dan 

pembeli berusaha memaksimalkan kepuasan dan para penjual berusaha 

memaksimumkan keuntungan yang akan diperoleh. 
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2.2.1.2.2.3 Interaksi di Pasar Faktor Produksi 

 Peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian adalah sebagai 

pemilik faktor-faktor produksi yang berupa tenaga kerja, tanah, modal dan 

kewirausahaan. Sebaliknya, produsen membutuhkan faktor-faktor produksi untuk 

memproduksi barang dan jasa.  

2.2.1.2.3 Peranan Ekonomi Mikro 

 Teori-teori ekonomi mikro dapat digunakan sebagai dasar peramalan 

(prediction). Maksudnya adalah peramalan yang kondisional, Ramalan 

kondisional diformulasikan sebagai berikut. Apabila hal-hal seperti berikut 

terjadi, maka akibat –akibat berikut ini pasti terjadi sesudahnya. Contoh ramalan 

kondisional yaitu bila kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif dan kurva 

penawaran memiliki kemiringan positif, maka adanya kenaikan harga di atas 

harga keseimbangan akan menciptakan kelebihan harga di pasar. Jadi hasil 

ramalan yang diperoleh harus didasarkan pada asumsi-asumsi (anggapan dasar) 

tertentu. 

 Ekonomi mikro juga dapat diterapkan pada pengambilan kebijakan 

perekonomian, yaitu untuk menganalisis tindakan-tindakan pemerintah yang 

dilakukan untuk mempengaruhi perekonomian. 

2.2.1.2.4 Pelaku Ekonomi Mikro 

 Ekonomi rakyat atau usaha mikro merupakan kelompok pelaku ekonomi 

terbesar dalam perekonomian Indonesia. Usaha mikro umumnya bergerak di 

sektor pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. 
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 Usaha mikro bersama-sama badan usaha lain seperti Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) memiliki pola perilaku 

(interaksi) yang dapat mempengaruhi perekonomian secara makro. 

 

2.2.1.3 Ekonomi Makro 

 Awal perkembangan ilmu ekonomi makro adalah ketika terjadi Depresi 

yang cukup lama, yang menyebabkan pengangguran hingga 25 % di Amerika 

Serikat, output perekonomian berkurang dan investasi merosot tajam. Dalam 

keadaan tersebut seorang ekonom Inggris, John Maynard Keynes dalam bukunya 

The General Theory of Employment, Interest, dan Money menyampaikan dua hal 

pokok yaitu. Pertama, Keynes mengkritik pendapat klasik yang yang terlalu 

menekankan sisi penawaran. Yang kedua, usul pemulihan ekonomi dengan 

memasukkan peranan pemerintah dalam perekonomian. Tujuannya untuk 

meningkatkan permintaan agregat. 

2.2.1.3.1 Pengertian Ekonomi Makro 

 Makro berarti besar, dari arti kata ”makros”. Teori ini menganalisis 

perekonomian secara global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang 

dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.  

 

2.2.1.3.2 Aspek-aspek yang Dipelajari Ekonomi Makro 

2.2.1.3.2.1 Penentuan Tingkat Kegiatan Perekonomian 

 Yaitu analisis mengenai sampai di mana suatu perekonomian akan 

menghasilkan barang dan jasa. Keynes berpendapat bahwa tingkat kegiatan 
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perekonomian ditentukan oleh pengeluaran agregat dalam perekonomian. 

Komponen pengeluaran agregat berasal dari pengeluaran rumah tangga, 

pengeluaran pemerintah, pengeluaran perusahaan atau investasi serta selisih antara 

ekspor dan impor. 

2.2.1.3.2.2 Langkah-Langkah untuk Mengatasi Inflasi dan Pengangguran 

 Setiap masyarakat mengharapkan penggunaan penuh dari semua sumber 

daya manusia dan modal yang tersedia. Kondisi ini disebut full employment yaitu 

hampir tidak ada pengangguran atau modal yang tidak digunakan. Namun 

adakalanya permintaan agregat melebihi kemampuan perekonomian untuk 

memproduksi barang dan jasa yang menimbulkan inflasi. Inflasi dan 

pengangguran berdampak negatif terhadap perekonomian, sehingga perlu peran 

pemerintah yang merupakan aspek yang dibahas dalam ekonomi makro. 

2.2.1.3.2.3 Interaksi dengan Perekonomian Dunia 

 Dewasa ini setiap negara perlu melakukan kerjasama ekonomi 

internasional, terutama perdagangan antarnegara. Secara ekonomis, keuntungan 

atau kerugian sebagai dampak kerjasama internasional terdeteksi melalui analisis 

neraca pembayaran dan atau nilai tukar mata uang. 

 

2.2.2 Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi 

2.2.2.1 Masalah-Masalah yang Dihadapi Pemerintah di Bidang Ekonomi 

2.2.2.1.1 Masalah Pertumbuhan Ekonomi 

 Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika 

jumlah produksi barang dan jasa meningkat daripada tahun sebelumnya. 
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Sebenarnya sangat sulit mencatat jumlah seluruh unit barang dan jasa yang 

dihasilkan selama satu periode tertentu. Karena itu, proses penjumlahan dilakukan 

berdasarkan nilai uang produksi barang-barang tersebut yang disebut Produk 

Domestik Bruto (PDB) yaitu nilai total berbagai barang dan jasa yang 

dijumlahkan. Jadi yang disebut sebagai ”pertumbuhan ekonomi” adalah 

peningkatan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah 

perekonomian.  

2.2.2.1.2 Masalah Inflasi 

 Inflasi merupakan gejala kenaikan harga yang bersifat umum dan terus-

menerus. Gejala inflasi menunjukkan terjadinya kelebihan permintaan (excess 

demand) di tingkat makro. Artinya, dari gejala inflasi dapat disimpulkan bahwa 

seluruh atau hampir seluruh industri dalam perekonomian mengalami kelebihan 

permintaan. 

 Inflasi juga dapat terjadi karena dorongan biaya, yaitu kenaikan biaya 

produksi yang berdampak pada naiknya harga barang dan jasa. Misalnya naiknya 

harga BBM tahun 2005 berdampak besar pada tingginya tingkat inflasi di 

Indonesia.  

 

2.2.2.1.3 Masalah Pengangguran 

 Yang dimaksud dengan pengangguran adalah besarnya angkatan kerja 

yang ingin dan bersedia bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan seperti yang 

diinginkan. Secara ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan 

bahwa alokasi sumber daya manusia masih belum efisien karena banyak sumber 
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daya manusia yang belum terpakai. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tidak akan 

mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menampung tambahan 

angkatan kerja.  

2.2.2.1.4 Masalah Kemiskinan dan Pemerataan Distribusi Pendapatan 

2.2.2.1.4.1 Kemiskinan 

 Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, 

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, dan kondisi di mana seseorang 

atau masyarakat tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan 

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

 Ciri-ciri masyarakat miskin antara lain: 

- Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan 

- Terbatasnya akses dan rendahnya mutu kesehatan 

- Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha 

- Terbatasnya akses terhadap perumahan sehat, air bersih, dan sanitasi. 

- Beban tanggungan yang tinggi karena banyaknya jumlah anak dalam keluarga. 

2.2.2.1.4.2 Kesenjangan Pendapatan 

 Kesenjangan distribusi pendapatan menunjukkan adanya perbedaan yang 

mencolok antara golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan 

masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kesenjangan pendapatan diukur melalui 

indeks/koefisien Gini dan kriteria Bank Dunia. 

Koefisien Gini 

- Ketidakmerataan tinggi, yaitu antara 0,50 - 0,70 
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- Ketidakmerataan sedang, yaitu antara 0,36 - 0,49 

- Ketidakmerataan rendah, yaitu antara 0,20 - 0,35 

Kriteria Bank Dunia 

- Ketimpangan tinggi, jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh 

pendapatan lebih dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional. 

- Ketimpangan sedang (moderat), jika kelompok 40% penduduk termiskin 

memperoleh pendapatan 12% - 17% dari keseluruhan pendapatan nasional. 

- Ketimpangan rendah, jika kelompok 40% penduduk termiskin memperoleh 

pendapatan lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional. 

 

2.2.2.2 Kebijakan Ekonomi Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Ekonomi 

2.2.2.2.1 Sasaran Kebijakan Ekonomi 

 Pemerintah menetapkan tiga tujuan utama yang menjadi fokus kerja 

ekonomi pemerintah 

2.2.2.2.1.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

 Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi suatu negara yang tengah 

membangun. Sebab tanpa pertumbuhan tidak akan terjadi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi 

pendapatan. 

2.2.2.2.1.2 Meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi 

 Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas 

pertumbuhan perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan 

lapangan kerja yang lebih besar dan mengurangi penduduk miskin. Kualitas 
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pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas sumber 

daya manusianya. 

2.2.2.2.1.3 Menjaga stabilitas ekonomi makro 

 Kestabilan ekonomi makro menyangkut tiga elemen, yaitu tingkat bunga, 

tingkat inflasi dan nilai tukar. Ketiga elemen tesebut mampu menggerakkan roda 

perekonomian secara sehat. 

2.2.2.2.2 Peranti atau Alat-Alat Kebijakan Ekonomi Makro 

 Peranti atau alat kebijakan ekonomi makro yang diterapkan pemerintah 

antara lain: 

2.2.2.2.2.1 Kebijakan fiskal 

 Dua elemen kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak. 

Pengeluaran pemerintah meliputi pengeluaran untuk membeli barang-barang 

konsumsi, barang produksi jasa, atau pembayaran gaji pegawai dan TNI. Dan 

pajak penghasilan, akan mengurangi pendapatan masyarakat yang selanjutnya 

akan menurunkan konsumsi. Kebijakan ini sering digunakan untuk mengatasi 

inflasi. 

 

2.2.2.2.2.2 Kebijakan moneter 

 Kebijakan moneter merupakan upaya pemerintah untuk menambah atau 

mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan uang ketat (tight money) untuk 

mengurang jumlah uang beredar sedangkan kebijakan uang longgar (easy money) 

untuk menambah jumlah uang beredar.  
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2.2.2.2.2.3 Kebijakan penetapan harga 

 Untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi, pemerintah dapat 

menetapkan harga barang-barang dan jasa tertentu. Misalnya harga sembako, 

BBM dan tarif dasar listrik. 

2.2.2.2.2.4 Kebijakan hubungan ekonomi internasional 

 Kebijakan ini meliputi pengendalian nilai kurs, pembatasan, dan 

pengawasan perdagangan, penentuan tarif impor, atau subsidi ekspor.  

2.2.2.2.3 Penerapan kebijakan ekonomi pemerintah 

 Kebijakan ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kualitas sekaligus 

pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial 

mendasar, terutama pengangguran dan kemiskinan. Dalam kaitan itu, 

pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan 

ekspor nonmigas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan 

mengurangi hambatan-hambatan yaitu dengan menyederhanakan prosedur 

perizinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah serta antar 

sektor. 

 Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi akan ditingkatkan melalui 

pemerataan pembangunan, antara lain dengan mendorong pembangunan pertanian 

dan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan. 

 

2.3 Hasil Belajar 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni dkk, 2004:4). Hasil belajar 
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mencerminkan siswa dalam memenuhi suatu tahapan pencapaian pengalaman 

belajar. Hasil belajar merefleksikan keluasan, kedalaman dan kompleksitas yang 

digambarkan secara jelas serta dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian 

tertentu. 

 Siswa hendaknya diberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan, 

pengetahuan atau sikap yang sudah mereka kembangkan selama pembelajaran 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditentukan. Selama proses ini, guru 

dapat menilai apakah siswa telah mencapai suatu hasil belajar yang ditunjukkan 

dengan pencapaian beberapa indikator dari hasil belajar tersebut. 

 Menurut Tu’u Tulus (2002:92), hasil belajar siswa dipengaruhi bermacam-

macam unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain: 

(1) Kecerdasan 

 Kecerdasan sangat berpengaruh dalam menentukan nilai yang dicapai 

siswa sebagai hasil belajar. 

(2) Usaha diri 

 Usaha diri terkait dengan kemampuan mengatur dan membagi waktu 

untuk belajar dibanding dengan kegiatan lain. Bila usaha diri untuk mengatur 

waktu yang cukup, belajar teratur, rajin, perhatian dan konsentrasi berhasil, tentu 

akan membuahkan hasil belajar yang baik. 

(3) Les private  

 Les private merupakan tambahan pelajaran yang diberikan untuk seorang 

anak diluar jam pelajaran yang dilakukan oleh pengajar khusus. Dengan les 
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private, pelajaran dan hal-hal yang kurang dipahami di sekolah dapat diperjelas 

lagi. Les private ini juga sangat mempengaruhi hasil belajar yang optimal.  

(4) Teman bermain 

 Teman bermain dapat berdampak positif dan negatif dalam mencapai hasil 

belajar. Oleh karena itu, siswa harus selektif dan hati-hati dalam menentukan 

teman bermain mereka. 

(5) Waktu yang cukup untuk belajar 

 Waktu belajar yang cukup dan penggunaannya yang efektif serta cara 

belajar yang baik dapat mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. 

 

2.4 Metode Pembelajaran 

 Metode adalah suatu bentuk yang sederhana dari suatu teori (Darsono, 

2000:147). Metode belajar adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu (Slameto, 2003:82). Belajar bertujuan untuk 

mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Dari beberapa 

pengertian yang ada dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar harus 

berlangsung efektif. Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai 

 Menurut Slameto (2003:65) metode mengajar adalah suatu cara atau jalan 

yang harus dilalui dalam mengajar. Sedangkan menurut Sudjana (2004:76) 

metode mengajar adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan 

dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 



30 

 Oleh karena itu, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan 

proses mengajar dan belajar yang aktif dan kreatif. Dengan berbagai metode 

mengajar yang diterapkan oleh guru diharapkan tumbuh berbagai kegiatan siswa 

sehubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Metode mengajar yang baik adalah 

metode yang dapat menumbuhkan kegiatan, kreativitas dan bertambahnya 

pengalaman siswa. 

 Metode mengajar merupakan suatu cara atau jalan yang harus dilalui 

dalam mengajar. Dalam lembaga pendidikan, agar murid atau peserta didik dalam 

proses belajar dapat menerima, menguasai dan lebih mengembangkan bahan 

pelajaran, cara-cara belajar mengajar harus tepat, efektif dan efisien. Metode 

mengajar guru yang kurang tepat akan mempengaruhi cara dan hasil belajar siswa 

yang kurang baik juga. Penerapan metode mengajar yang kurang tepat bisa terjadi 

karena misalnya guru kurang persiapan dalam hal penguasaan materi sehingga 

metode yang diterapkan juga akhirnya kurang efektif dan tidak sesuai dengan 

rencana dan harapan. Guru yang berani mencoba metode-metode baru dengan 

penguasaan materi dan persiapan yang matang, dapat membantu meningkatkan 

kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk lebih semangat 

belajar. Oleh karena itu, agar siswa dapat belajar dengan baik, maka metode 

mengajar harus diusahakan tepat, efektif dan efisien. Mengajar yang efektif adalah 

mengajar yang dapat membawa belajar siswa yang efektif 

 Menurut Slameto (2004:92) mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat 

sebagai berikut: 

(1) Belajar secara aktif, baik secara mental maupun fisik. 
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(2) Guru harus mempergunakan banyak metode pada waktu mengajar 

(3) Motivasi, hal ini sangat berperan pada kemajuan, perkembangan siswa 

selanjutnya melalui proses belajar. 

(4) Kurikulum yang baik dan seimbang. 

(5) Guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual. 

(6) Guru akan mengajar efektif bila selalu membuat perencanaan sebelum 

mengajar. 

(7) Pengaruh guru yang sugestif perlu diberikan kepada siswa. 

(8) Seorang guru harus memiliki keberanian untuk menghadapi siswa-siswanya. 

(9) Guru harus mampu menciptakan suasana yang demokratis di sekolah. 

(10) Guru perlu memberikan masalah-masalah yang merangsang untuk berfikir. 

(11) Semua pelajaran yang diberikan perlu diintegrasikan sehingga siswa 

mempunyai pengetahuan yang terintegrasi. 

(12) Pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan yang nyata di 

masyarakat. 

(13) Dalam interaksi belajar mengajar, guru harus banyak memberi kebebasan 

untuk memecahkan masalah sendiri. 

 

2.5 Metode Konvensional 

 Menurut KBBI (2003 : 592) konvensional adalah tradisional. Jadi yang 

dimaksud metode konvensional adalah metode dalam proses belajar mengajar 

yang menerapkan cara-cara terdahulu. Guru bertindak sebagai penyampai materi 

dan siswa hanya sebagai obyek dalam pembelajaran. 
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 Cara mengajar konvensional atau tradisional yang sudah menjadi universal 

diterapkan oleh guru dari tahun ke tahun bahkan hingga sekarang. Ciri-ciri metode 

konvensional adalah sebagai berikut: 

(1) Mengandalkan pada hafalan. 

(2) Pemilihan informasi ditentukan oleh guru. 

(3) Cenderung terfokus pada bidang (disiplin) tertentu. 

(4) Memberikan kumpulan informasi kepada siswa sampai pada saatnya 

diperlukan. 

(5) Penilaian hasil belajar hanya melalui kegiatan akademik berupa ujian atau 

ulangan (UPT PPL UNNES, 2006:175). 

 Ternyata dengan metode konvensional ini siswa belajar dengan cara yang 

tidak efisien. Mereka tidak sanggup belajar dengan suatu tujuan yang jelas, tidak 

bisa menilai apa yang dipelajarinya, tidak bisa menyusun fakta dan mengambil 

kesimpulan karena mereka tidak memperoleh hasil belajar yang lebih tahan lama 

tertanam dalam memorinya. 

 Untuk itulah, perlu diterapkan metode pembelajaran yang tidak hanya 

menuntut penguasaan materi dari hafalan tetapi siswa memperoleh hasil belajar 

yang autentik, memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan 

menyenangkan sehingga tujuan belajar yang sebenarnya bisa tercapai. 
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2.6 Metode Pembelajaran Berbasis Portofolio 

 Pembelajaran pada prinsipnya terpusat pada siswa dan menciptakan 

kondisi yang kondusif agar pembelajaran dapat mengaktifkan siswa dan sesuai 

dengan substansi yang dipelajari serta sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. 

 Portofolio sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, 

sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai adjective. 

(1) Sebagai suatu wujud benda fisik portofolio itu adalah bundel, yakni 

kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan siswa yang disimpan pada suatu 

bundel 

(2) Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah collection of 

learning experience yang terdapat di dalam pikiran siswa baik yang berujud 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (skill), maupun nilai dan sikap (afektif). 

(3) Adapun sebagai  suatu adjective, portofolio sering disandingkan dengan 

konsep lain, misalnya dengan konsep pembelajaran dan penilaian. 

 Dari pengertian di atas portofolio adalah kumpulan pekerjaan siswa 

dengan maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan 

yang ditentukan.  

 Pelaksanaan metode pembelajaran berbasis portofolio dimaksudkan untuk 

mengembangkan pengetahuan untuk mengetahui, memahami, melakukan sesuatu, 

hidup dalam kebersamaan dan mengaktualisasi diri (Fajar, 2004:15). Dengan 

demikian kegiatan pembelajaran perlu; (a) berpusat pada peserta didik (b) 

mengembangkan kreativitas peserta didik (c) menciptakan kondisi menyenangkan 
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dan menantang (d) bermuatan nilai, etika dan logika (e) menyediakan pengalaman 

belajar yang beragam (Fajar, 2004:15). 

 

2.6.1 Beberapa landasan pemikiran Metode Pembelajaran Berbasis 

Portofolio sebagai berikut: 

2.6.1.1 Empat Pilar Pendidikan 

 Empat pilar pendidikan sebagai landasan metode pembelajaran berbasis 

portofolio yang dicanangkan UNESCO adalah: 

(1) Learning to do yaitu peserta didik diberdayakan agar mau dan mampu 

berbuat untuk memperkaya pengalaman belajar. 

(2) Learning to know yaitu meningkatkan interaksi dengan lingkungan sehingga 

mampu membangun pemahaman dan pengetahuan. 

(3) Learning to be yaitu hasil interaksi dengan lingkungan dapat membangun 

pengetahuan dan kepercayaan diri. 

(4) Learning to live together yaitu kesempatan berinteraksi akan membentuk 

kepribadian untuk memahami kemajemukan dan lahir sikap toleran terhadap 

perbedaan hidup. 

2.6.1.2 Pandangan Konstruktivisme 

 Pandangan konstruktivisme sebagai filosofi pendidikan mutakhir 

menganggap semua peserta didik mulai dari usia kanak-kanak sampai dengan 

perguruan tinggi memiliki gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang lingkungan 

dan peristiwa atau gejala lingkungan disekitarnya meskipun seringkali naif 

miskonsepsi. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa inti kegiatan pendidikan 
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adalah memulai pelajaran dari ” apa yang diketahui peserta didik”, jadi pengubah 

gagasan peserta didik adalah peserta didik sendiri dan guru hanya berperan 

sebagai fasilitator dan penyedia kondisi. Bentuk kondisi belajar yang sesuai 

dengan filosofi konstruksivisme antara lain: diskusi untuk mengungkapkan 

gagasan, pengujian dan hasil penelitian sederhana, kegiatan praktis yang memberi 

peluang peserta didik untuk mempertajam gagasannya. 

2.6.1.3 Democratic Teaching 

 Democratic teaching yaitu suatu bentuk upaya menjadikan sekolah pusat 

kehidupan demokratis melalui proses pembelajaran yang demokratis. Maksudnya 

proses belajar yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan 

terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, 

dan memperhatikan keragaman peserta didik. 

 

2.6.2 Prinsip dasar metode pembelajaran berbasis portofolio: 

2.6.2.1 Prinsip Belajar Siswa Aktif 

 Aktivitas siswa hampir diseluruh proses pembelajaran, dari mulai fase 

perencanaan di kelas, kegiatan lapangan, dan pelaporan. Dalam fase perencanaan 

aktivitas siswa terlihat pada saat mengidentifikasi masalah dengan menggunakan 

teknik bursa ide (brain storming). Dalam fase kegiatan lapangan, aktivitas siswa 

lebih tampak yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai teknik, 

misalnya wawancara, pengamatan, kuesioner dan lain-lain. 
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2.6.2.2 Kelompok belajar Kooperatif 

 Prinsip belajar kooperatif yaitu proses pembelajaran yang berbasis 

kerjasama antarsiswa dan antar komponen-komponen lain yang terlibat dalam 

proses pembelajaran, termasuk kerjasama sekolah dengan orang tua, siswa dan 

lembaga terkait. 

2.6.2.3 Pembelajaran Partisipatorik 

 Melalui metode ini siswa belajar  sambil melakoni (learning by doing) 

salah satu bentuknya hidup berdemokratis yaitu belajar menghargai dan menerima 

pendapat teman yang lain. 

2.6.2.4 Reactive Teaching 

 Dalam metode ini guru harus dapat menciptakan situasi yang mendukung 

sehingga materi pelajaran selalu menarik dan tidak membosankan. Guru dituntut 

reaktif, sebab tidak jarang siswa ragu dan malu untuk mengemukakan pendapat 

karena secara empirik potensi dan kemampuan siswa bervariasi. 

2.6.2.5 Joyfull Learning 

 Menurut metode ini, agar siswa mudah memahami materi pelajaran, 

mereka harus belajar dalam suasana yang menyenangkan, penuh daya tarik, dan 

penuh motivasi. Dalam metode ini para siswa diberi keleluasaan untuk memilih 

tema belajar yang menarik bagi dirinya serta keleluasaan untuk mencari sumber 

data dan informasi dari berbagai sumber. 
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2.7 Langkah-Langkah Metode Pembelajaran Berbasis Portofolio 

 Langkah-langkah pembelajaran menurut metode pembelajaran berbasis 

portofolio adalah sebagai berikut: 

2.7.1 Mengidentifikasi Masalah Ekonomi 

 Melalui pembelajaran ekonomi para siswa dibina agar memiliki kecakapan 

untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang terjadi di lingkungannya. 

Untuk itu guru hendaknya menjadikan masalah-masalah tersebut sebangai sumber 

belajar. Siswa diajak untuk peka terhadap fenomena ekonomi yang terjadi di 

dalam lingkungan sekitarnya. Misalnya masalah konsumsi masyarakat, 

pengangguran atau masalah keuangan. 

2.7.2 Memilih Masalah untuk Kajian Kelas 

 Langkah selanjutnya adalah menbuat daftar masalah dan menentukan 

salah satu diantaranya untuk bahan kajian kelas. Kelas dibentuk dalam beberapa 

kelompok kecil. Setiap kelompok mengidentifikasi dan menganalisis masalah 

yang ditemui dan menjelaskan mengapa masalah tersebut diangkat. 

2.7.3 Mengumpulkan Informasi tentang masalah yang akan dikaji di dalam 

kelas. 

2.7.3.1 Kegiatan kelas : Mengidentifikasi sumber-sumber informasi 

 Sumber-sumber informasi diambil dari wawancara langsung, 

perpustakaan, media massa dan elektonik, pakar atau ahli di bidang yang diteliti. 

2.7.3.2 Tugas pekerjaan rumah 

 Kelas dibagi dalam tim-tim peneliti untuk mengumpulkan informasi dari 

sumber yang berbeda. 
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2.7.4 Mengembangkan Portofolio Kelas 

2.7.4.1 Spesifikasi portofolio 

 Portofolio yang dikembangkan meliputi dua seksi, yaitu portofolio seksi 

penayangan dan seksi dokumentasi. Portofolio seksi penayangan adalah portofolio 

yang akan ditayangkan sebagai bahan presentasi kelas pada saat show case. 

Adapun portofolio seksi dokumentasi adalah portofolio yang disimpan yang berisi 

data dan informasi lengkap setiap kelompok portofolio. 

2.7.4.2 Kelompok portofolio 

Kelas dibagi dalam empat kelompok portofolio. 

(1) Kelompok portofolio satu : Menjelaskan masalah 

 Kelompok ini bertanggung jawab untuk menjelaskan masalah yang 

menjadi kajian kelas. 

(2) Kelompok portofolio dua : Mengkaji kebijakan alternatif untuk 

mengatasi masalah 

 Kelompok ini bertanggungjawab untuk menjelaskan berbagai kebijakan 

alternatif untuk memecahkan masalah. Kelompok ini harus bisa mendapatkan 

sumber-sumber yang relevan untuk dapat mengambil kebijakan yang terbaik 

dalam rangka memecahkan masalah. 

(3) Kelompok portofolio tiga : Mengusulkan kebijakan publik untuk 

mengatasi masalah. 

 Kelompok ini bertanggungjawab untuk mengusulkan dan menjastifikasi 

kebijakan publik yang disepakati kelas untuk memecahkan masalah. 
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(4) Kelompok portofolio empat: Membuat rencana kegiatan.  

 Kelompok ini bertanggungjawab membuat rencana tindakan agar warga 

negara dapat mempengaruhi pemerintah untuk menerima kebijakan yang 

didukung kelas. Rencana tersebut bisa berasal dari ide kreatif sendiri atau juga 

bisa berasal dari kebijakan instansi-instansi terkait yang belum terealisasi. 

2.7.5 Penyajian Portofolio Kelas (Show Case) 

 Setelah portofolio kelas selesai dibuat, kelas dapat menyajikannya dalam 

kegiatan show case (gelar kasus) di depan kelas. Gelar kasus (show case) ini 

bertujuan untuk menilai hasul kreativitas untuk membuat portofolio kelas 

(Budimansyah, 2003:25-70). 

Metode Konvensional Metode Pembelajaran Berbasis Portofolio 

A. Kaitan aplikasi bahan pelajaran 

1. Peserta didik tidak melihat nilai dan 

atau manfaat yang mereka pelajari. 

2. Peserta didik tidak dapat 

menghubungkan pengetahuan yang 

dipelajari dengan teknologi masa 

kini. 

 

B. Kreativitas 

1. Peserta didik kurang memiliki 

kemampuan bertanya 

2. Peserta didik tidak efektif dalam 

 

1. Peserta didik dapat menghubungkan 

yang mereka pelajari dengan kehidupan 

sehari-hari. 

2. Peserta didik memperhatikan 

perkembangan teknologi dan melalui 

fakta tersebut melihat manfaat dan 

relevansi konsep sains dan teknologi 

 

1. Peserta didik banyak bertanya, memberi 

pertanyaan yang di luar dugaan guru. 

2. Peserta didik terampil dalam 
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mengidentifikasi sebab akibat dari 

situasi tertentu. 

 

C. Sikap 

1 Peserta didik hanya memiliki 

sedikit ide-ide. 

2 Minat peserta didik terhadap 

pengetahuan menurun dengan 

menariknya tingkat. 

3 Pengetahuan menurunkan rasa ingin 

tahu. 

4 Guru dianggap sebagai pemberi 

informasi. 

5 Peserta didik melihat pengetahuan 

untuk dipelajari. 

 

D. Pengetahuan 

1. Pengetahuan diperlukan untuk 

melaksanakan tes 

2. Pengetahuan hanya dipandang 

sebagai hasil belajar. 

 

mengidentifikasi kemungkinan penyebab 

dan efek hasil observasi dan kegiatan 

tertentu. 

 

1. Peserta didik terus menerus memiliki 

ide-ide. 

2. Minat peserta didik bertambah dari 

tingkat ke tingkat. 

3. Peserta didik ingin tahu tentang dunia 

fisik. 

4. Guru dianggap sebagai fasilitator. 

5. Peserta didik melihat pengetahuan 

untuk menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

1. Peserta didik melihat pengetahuan 

sebagai sesuatu yang diperlukan. 

2. Pengetahuan dipandang sebagai bekal 

untuk menyelesaikan masalah. 
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2.8 Kerangka Berfikir 

 Proses belajar mengajar yang dilakukan merupakan suatu proses dalam 

rangka mencapai tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran tersebut memberikan 

pedoman yang memberi arah kemana kegiatan pembelajaran akan dibawa. Guru 

merupakan salah satu faktor penentu utama pencapaian tujuan yang telah 

dirumuskan. 

 Guru hendaknya dapat menumbuhkan motivasi atau semangat siswa. Guru 

harus dapat menarik minat siswa untuk menyukai materi yang diberikan dan 

menumbuhkan ide-ide atau gagasan peserta didik berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Salah satu cara membangkitkan daya kreatif peserta didik adalah 

dengan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan siswa 

dapat lebih memahami materi yang disampaikan dan mampu menganalisisnya. 

 Guru harus berusaha meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi 

pembelajaran, guru juga dituntut harus menguasai materi, karena dengan 

penguasaan materi maka proses belajar mengajar akan terkendali dan terarah 

sesuai dengan rencana dan tujuan guru untuk meningkatkan pengetahuan siswa 

juga akan tercapai. Selain itu, satu tema atau topik bahasan harus benar-benar 

dikuasai agar peserta didik lebih memahaminya sehingga siswa tidak hanya 

sekedar mengerti dan mengetahui tetapi juga dapat mengaplikasikan teori yang 

diperoleh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dengan penyampaian 

materi yang sesuai dengan tujuan diharapkan siswa akan lebih menggali 

kemampuannya sehingga memunculkan ide-ide atau dapat berfikir kritis. 
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 Guru harus dapat mengatur lingkungan belajar yang kondusif dan 

menyenangkan agar dapat meningkatkan minat anak didik. Dengan seperangkat 

teori dan pengalaman yang dimiliki, guru harus dapat menerapkannya untuk 

mempersiapkan kegiatan pengajaran yang baik dan sistematis. Yang perlu 

dipahami guru adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah 

satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan pembelajaran 

(Djamarah, 2002 : 82). Karena metode merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan guru dalam menyampaikan materi agar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. 

 Dengan memanfaatkan metode secara akurat, guru akan mampu mencapai 

tujuan pengajaran. Tujuan pengajaran dirumuskan agar anak didik memiliki 

keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan. 

Antara metode dengan tujuan tidak boleh bertolak belakang, artinya metode harus 

menunjang pencapaian tujuan pengajaran (Djamarah, 2002 : 83). Bila tidak, maka 

akan sia-sia perumusan tujuan tersebut. Jadi guru harus menggunakan metode 

yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dijadikan 

sebagai alat yang efektif untuk mencapai tujuan pengajaran. Oleh karena itu 

penentuan metode yang akan digunakan harus benar-benar sesuai dengan keadaan 

siswa dan materi yang akan diberikan. 

 Kegiatan belajar mengajar yang tidak memperhatikan metode justru akan 

menimbulkan kesulitan bagi guru dalam mencapai tujuan pengajaran. Pengalaman 

membuktikan bahwa kegagalan pengajaran salah satunya disebabkan oleh 

pemilihan metode yang kurang tepat (Djamarah, 2002 : 86). Timbulnya kelas 
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yang kurang bergairah dan kondisi anak didik yang kurang kreatif dikarenakan 

penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan dan tidak sesuai dengan 

tujuan pengajaran. Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan 

dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar mengajar dilakukan di kelas. 

 Seharusnya, penggunaan metode dapat menunjang pencapaian tujuan 

pengajaran. Penggunaan metode yang tepat adalah jika adanya kesesuaian antara 

materi, kondisi siswa, kesiapan guru dan kreatifitas siswa itu sendiri. Oleh karena 

itu, efektivitas penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode 

dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam satuan 

pelajaran, sebagai persiapan tertulis (Djamarah, 2002: 87). 

 Dengan demikian, agar metode pembelajaran tersebut efektif, maka guru 

harus melakukan pemilihan dan penentuan metode yang sesuai dengan tujuan 

pengajaran. Penentuan metode dilakukan dengan pengenalan terhadap 

karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu, yang harus guru 

lakukan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari beberapa metode pengajaran. 

 Seorang guru harus mengenal, mempelajari dan menguasai banyak teknik 

penyajian atau metode pengajaran, agar dapat menggunakan dengan variasinya, 

sehingga guru mampu menimbulkan proses belajar mengajar yang berhasilguna 

dan berdayaguna. Seperti telah diketahui, ada bermacam-macam metode yang 

lazim digunakan, mulai dari yang tradisional atau konvensional sampai yang 

modern. Selama ini metode yang masih banyak dipakai adalah metode 

konvensional. Yaitu ceramah, pemberian pekerjaan rumah yang banyak, tanya 

jawab dan pemberian catatan yang harus dihafal oleh siswa. 
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 Metode yang sekarang sedang banyak diminati oleh guru dan siswa adalah 

metode yang dapat mengajak siswa pada kegiatan belajar yang aktif, kreatif dan 

inovatif serta bisa mengembangkan daya nalar siswa untuk mengamati fenomena 

yang terjadi di masyarakat sekitar. 

 Metode pembelajaran berbasis portofolio merupakan suatu inovasi 

pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori 

melalui pengalaman belajar praktik empirik, tak terkecuali implikasi pengalaman 

belajar dalam masyarakat. Portofolio merupakan alat untuk penilaian secara terus 

menerus, yang meliputi pemilihan, pembandingan, penilaian pribadi, kerjasama, 

dan penetapan tujuan, yang langsung dapat dilihat hasilnya oleh siswa. 

 Metode pembelajaran berbasis portofolio menawarkan sebuah kerangka 

baru dalam pembelajaran. Metode pembelajaran berbasis portofolio memberikan 

sebuah kerangka yang dapat merespon tuntutan keberdayaan siswa. Dengan 

demikian, metode pembelajaran berbasis portofolio merupakan sebuah kerangka 

yang memiliki potensi untuk memberdayakan guru dan siswa dalam melakukan 

refleksi pembelajaran. 

 Metode pembelajaran berbasis portofolio dapat juga dikatakan sebagai 

upaya mendekatkan siswa kepada obyek yang akan dibahas (Fajar, 2004: 44). 

Pengajaran yang menjadikan materi pelajaran yang dibahas secara langsung 

dihadapkan kepada siswa atau siswa secara langsung mencari informasi tentang 

hal yang dibahas ke masyarakat sekitarnya. 

 Pada hakikatnya dengan metode pembelajaran berbasis portofolio, di 

samping memperoleh pengalaman fisik terhadap objek dalam pembelajaran, siswa 
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juga memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental. Pengalaman fisik dalam 

arti melibatkan siswa atau mempertemukan siswa dengan obyek pembelajaran. 

Pengalaman mental dalam arti memperhatikan informasi awal yang telah ada pada 

diri siswa, dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyusun 

(merekonstruksi) sendiri informasi yang diperolehnya. 

 Dengan diterapkannya metode pembelajaran berbasis portofolio, 

diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan hasil belajar. Sebagai metode 

pembelajaran yang baru, metode pembelajaran berbasis portofolio menawarkan 

suatu konsep pembaharuan dalam proses belajar mengajar, yang diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar. Karena dalam pembelajaran dengan metode ini, 

lebih menekankan pada keaktifan siswa. 

 Dalam mata pelajaran ekonomi khususnya pokok bahasan Kebijakan 

Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, kemampuan atau ketrampilan sangat 

diperlukan dalam mengaplikasikan ilmu ekonomi. Karena pokok bahasan 

Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi merupakan pokok bahasan yang 

bukan hafalan tetapi membutuhkan pemahaman teori dan diintegrasikan dengan 

pengalaman lapangan dan kejadian ekonomi di dalam masyarakat. Dalam pokok 

bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi ini siswa diajak untuk 

mengamati fenomena ekonomi dari sisi ekonomi makro dan ekonomi mikro serta 

kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah diambil dan yang sebaiknya masih 

perlu diambil. Sehingga peserta didik mampu memahami materi tersebut dengan 

tuntas dan peserta didik memiliki pengalaman ekonomi yang cukup. Dengan 

metode pembelajaran berbasis portofolio diharapkan siswa dapat memahami dan 
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menganalisis apa yang mereka peroleh. Oleh karena itu, siswa harus lebih sering 

diajak untuk mencari fakta-fakta mengenai kegiatan perekonomian kemudian 

menganalisisnya. 

 Metode pembelajaran berbasis portofolio menekankan pembelajaran 

praktik empirik. Yaitu mengaplikasikan teori yang telah diperoleh siswa dengan 

melihat kejadian ekonomi yang ada di sekitar lingkungan siswa itu sendiri. Untuk 

menunjang hal tersebut dalam pembelajaran ekonomi diperlukan berbagai media 

yang mempunyai potensi untuk menambah wawasan dan konteks belajar serta 

meningkatkan hasil belajar. Media tersebut bisa berupa media cetak maupun 

elektronik yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi 

mengenai kehidupan perekonomian, mengingat ekonomi merupakan bidang yang 

terus menerus berkembang atau dinamis. 

 Dari prinsip-prinsip pembelajaran metode pembelajaran berbasis 

portofolio tersebut di atas, dapat diketahui betapa pentingnya metode tersebut 

dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Demikian juga dengan 

pembelajaran ekonomi, metode pembelajaran berbasis portofolio sangat tepat 

digunakan dalam praktik kegiatan pembelajaran ekonomi. Dengan metode ini 

siswa dihadapkan pada masalah perekonomian sehari-hari dan berusaha untuk 

mencari alternatif pemecahannya. Di samping itu melalui metode pembelajaran 

portofolio diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Metode pembelajaran berbasis portofolio juga bisa langsung dirasakan 

manfaatnya oleh guru, siswa maupun masyarakat pada umumnya. Guru 
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menggunakan portofolio untuk memantau perkembangan belajar siswa. Bagi 

siswa, portofolio dapat digunakan untuk merefleksi kegiatan belajarnya. 

Sedangkan bagi masyarakat dapat mengambil kebijakan ekonomi dari hasil 

portofolio siswa. 

 Dalam metode pembelajaran berbasis portofolio, guru harus benar-benar 

melaksanakan peranan dan fungsinya sebagai seorang tenaga pengajar 

profesional. Guru profesional yang bekerja melaksanakan fungsi dan tujuan 

sekolah harus memiliki kompetensi-kompetensi yang dituntut agar mampu 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Guru yang kompeten akan lebih 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan 

lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar para siswa berada pada tingkat 

optimal. Menurut Hamalik (2002: 38) guru dinilai kompeten secara profesional 

apabila memiliki katakteristik kompetensi antata lain: (a) Guru mampu bekerja 

dalam usaha mencapai tujuan pendidikan (tujuan instruksional) sekolah, (b) Guru 

mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar dan mengajar di kelas. 

 Dalam penerapan metode pembelajaran berbasis portofolio, selain 

karakteristik kompetensi guru tersebut di atas, guru seharusnya berani dan siap 

menerima transformasi. Hal ini disebabkan dalam portofolio menerapkan konsep 

pembelajaran yang berbeda dengan metode konvensional yang selama ini 

diterapkan oleh guru. Guru tidak bisa hanya ceramah di depan kelas, kemudian 

memberikan tugas atau latihan. Dalam metode pembelajaran berbasis portofolio, 

guru harus bisa mengaitkan materi pembelajaran dengan kenyataan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Selain itu, guru juga harus mengaktifkan siswa agar 
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proses pembelajaran dinamis. Oleh karena itu guru harus benar-benar menguasai 

materi yang akan disampaikan, memahami metode yang akan digunakan dan 

memahami karakteristik siswa. 

 Metode pembelajaran berbasis portofolio bisa menjadi salah satu alternatif 

pemecahan masalah yang dialami guru selama ini, yaitu sulitnya menemukan 

metode yang dianggap tepat untuk bisa mengembangkan kreatifitas siswa agar 

mencapai perkembangan yang optimal. 

 Dengan melihat kompetensi profesional yang diharapkan dari guru 

berkaitan dengan konsep portofolio, dapat dikatakan bahwa metode portofolio 

merupakan pemyempurna metode-metode konvensional yang selama ini 

diterapkan dalam proses belajar pembelajaran. Sehingga dengan penerapan 

metode portofolio diharapkan dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif, 

yang dapat meningkatkan prestasi atau hasil belajar siswa. 
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Gambar 1. Kerangka Berfikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Hipotesis 

 Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Penggunaan metode pembelajaran berbasis portofolio dalam mata 

pelajaran ekonomi lebih efektif daripada pembelajaran dengan metode 

konvensional dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok bahasan 

kebijakan Pemerintah dalam bidang ekonomi siswa kelas X semester II SMA 

Negeri I Jekulo Kabupaten Kudus tahun pelajaran 2006/2007. 

Metode pembelajaran 
berbasis portofolio 
Indikator: 
1. Siswa sebagai subjek 
2. kenyataan dan masalah 

ekonomi sebagai sumber 
belajar 

3. Guru sebagai director of 
learning 

  

Metode konvensional 

Indikator: 

1. Siswa sebagai obek 

2. Sumber belajar  hanya 

dari pengetahuan yang 

dimiliki guru 

3. Guru sebagai sumber 

informasi utama 

Hasil 
belajar 

Hasil 
belajar 

Penerapan metode 

pembelajaran 

berbasis portofolio 

lebih efektif 

daripada metode 

konvensional dalam 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pemilihan Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Metode eksperimen merupakan metode untuk meneliti hubungan 

sebab akibat diantara fenomena-fenomena dan menarik hukum-hukum tentang 

hubungan sebab akibat. Tujuan umum dari eksperimen adalah untuk meneliti 

pengaruh dari kondisi (K) terhadap gejala (G).  

 Pola eksperimen yang digunakan adalah Static Group Comparison. 

Polanya digambarkan sebagai berikut: 

E    X  O1  

K    O 2  

Keterangan: 

E   : kelompok eksperimen 

K   : kelompok kontrol 

X   : perlakuan pembelajaran portofolio 

O1    : tes setelah perlakuan pada kelompok eksperimen 

O 2    : tes kelompok kontrol tanpa perlakuan. (Arikunto, 2002:79) 

 Terdapat dua kelompok dalam penelitian eksperimen ini yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberi perlakuan 

metode pembelajaran berbasis portofolio sedangkan kelompok kontrol tidak diberi 

perlakuan. 
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3.2 Metode Penentuan Subyek Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri I Jekulo Kabupaten Kudus, 

pada siswa kelas X semester II. Rincian jumlah siswa kelas X1-X7 terlihat dalam 

tabel 1. 

 Tabel 1. Daftar Jumlah Siswa Kelas X 
 

kelas perempuan Laki-laki jumlah 
X-1 
X-2 
X-3 
X-4 
X-5 
X-6 
X-7 

30 
28 
32 
28 
24 
28 
28 

13 
14 
12 
16 
16 
14 
14 

43 
42 
44 
44 
40 
42 
42 

 Jumlah seluruh siswa adalah 297 siswa. 

3.2.1 Kelompok Eksperimen 

 Kelompok subyek dalam eksperimen merupakan kelompok yang akan 

menerima perlakuan tertentu yang berbeda antara kelompok satu dengan yang 

lainnya sesuai dengan manipulasi yang dilakukan terhadap variabel bebasnya 

(Azwar, 2004:109). Jadi yang disebut kelompok perlakuan atau kelompok 

eksperimen adalah kelompok perlakuan yang diberi perlakuan berupa variasi 

bebas (Azwar, 2004:110). 

 Kelompok eksperimen dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester 

II yang akan dipilih untuk diberi perlakuan berupa penerapan metode 

pembelajaran berbasis portofolio pada mata pelajaran ekonomi pokok bahasan 

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. 
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3.2.2 Kelompok Kontrol 

 Dalam eksperimen, hanya memiliki kelompok yang diberi perlakuan saja 

tidaklah cukup. Diperlukan juga kelompok pembanding yang tidak diberi 

perlakuan apa-apa karena memang hanya diperlukan sebagai pembanding bagi 

kelompok yang diberi perlakuan. Karena suatu gejala yang terjadi belum bisa 

dikatakan paling baik, lebih baik, atau kurang baik daripada gejala yang lain bila 

tidak ada yang digunakan sebagai pembanding. Kelompok pembanding disebut 

juga kelompok kontrol (Hadi, 2004:470). Jadi kelompok pembanding atau kontrol 

adalah kelompok perlakuan yang tidak diberi perlakuan apa-apa, atau diberi 

perlakuan palsu (Azwar, 2004:110). 

 Kelompok kontrol dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester II 

yang akan dipilih dengan menerapkan metode konvensional sebagai pembanding. 

3.2.3 Teknik Penentuan Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol  

 Untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diperoleh, dalam desain 

eksperimen dikenal beberapa karakteristik, yaitu kesetaraan kelompok sebelum 

diberi perlakuan (homogen), adanya kendali dan manipulasi penuh di pihak 

eksperimenter untuk mengubah variabel bebas, dan dilakukannya prosedur 

randomisasi terhadap subyek atau kelompok (Azwar, 2004:110).     

 Teknik penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dalam 

penelitian ini menggunakan teknik simple random atau random sederhana (Azwar, 

2004:81). Jadi sebelum diadakan random, semua kelas X harus dalam keadaan 

homogen serta mempunyai peluang yang sama untuk terpilih menjadi kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Penentuan homogenitas pada kelas X 
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menggunakan rumus statistik Chi-Kuadrat. Setelah terbukti homogen, kelas X 

yang terdiri dari 7 kelas, dipilih 2 kelas secara random untuk langsung ditugaskan 

ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

 Penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan dengan 

random yaitu undian. Pada kertas kecil-kecil ditulis nomor kelas, satu nomor 

untuk setiap kertas. Kemudian kerta digulung. Dengan tanpa prasangka diambil 

kertas pertama untuk kelompok eksperimen dan kertas kedua untuk kelompok 

kontrol. 

 Dari ketujuh kelas yaitu kelas X-1, X-2, X-3, X-4, X-5, X-6 dan X-7, 

diperoleh X-7 sebanyak 42 siswa sebagai kelompok eksperimen dan X-6 

sebanyak 42 siswa sebagai kelompok kontrol.                                                                                        

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian adalah obyek penelitian yang bervariasi (Arikunto, 

2002:94). Variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1 Variabel Bebas (X) 

 Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang 

mempengaruhi (Arikunto, 2002:97). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

metode yang diterapkan pada kelompok eksperimen yaitu metode pembelajaran 

berbasis portofolio dan metode konvensional yang diterapkan pada kelompok 

kontrol. 
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3.3.2 Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang 

mempengaruhi (Arikunto, 2002:97). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar siswa kelas X semester II dari kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol setelah perlakuan diberikan. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.4.1.1 Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

daftar nama siswa dan nilai tes mata pelajaran ekonomi semester I. 

3.4.1.2 Metode Eksperimen 

 Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pola sebagai berikut: 

Tabel 2. Pola Eksperimen 
 
Kelompok Kondisi awal Perlakuan Tes 
Eksperimen Nilai kelas X 

semester I 
Metode 
pembelajaran 
berbasis 
portofolio 

Tes akhir 

Kontrol Nilai kelas X 
semester I 

Metode 
pembelajaran 
konvensional 

Tes akhir 

 

 Memberi perlakuan pada kelompok eksperimen dengan metode 

pembelajaran berbasis portofolio dan kelompok kontrol dengan metode 
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konvensional sebagai pembanding. Perlakuan yang diberikan pada kelompok 

eksperimen yaitu memberikan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran 

berbasis portofolio, kemudian mengadakan tes akhir untuk melihat hasil 

pembelajarannya. Sedangkan perlakuan yang diberikan pada kelompok kontrol 

yaitu menggunakan metode konvensional dan setelah pembelajaran selesai 

diberikan tes akhir yang sama dengan tes yang diberikan pada kelompok 

eksperimen. 

Dalam rancangan penelitian ini, variabel kontrol dan variabel eksperimen 

perlu dilakukan kesamaan yang meliputi usaha-usaha sebagai berikut: 

1. Menggunakan uji statistik yang meliputi uji normalitas Chi-kuadat, uji 

homogenitas dan uji kesamaan rata-rata. 

2. Mengontrol faktor-faktor penggangu. 

Penelitian dapat dilakukan jika ada faktor-faktor yang perlu dikontrol. 

Faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Faktor guru 

Pada faktor ini, guru harus dipersiapkan secara matang dalam melaksanakan 

metode-metode pembelajaran dan dapat menjalankan dengan sebaik-baiknya. 

b. Faktor lingkungan 

Pada faktor ini, ruang kelas yang digunakan untuk percobaan dipilih 

sedemikian rupa sehingga pengaruh panas sinar matahari dan gangguan-gangguan 

luar seperti latihan-latihan, kunjungan-kunjungan atau keributan dari kelas lain 

dapat dikendalikan. 
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c. Faktor motivasi 

Untuk mengontrol faktor motivasi, butir-butir soal latihan perlu disusun 

dengan baik, yang mana butir soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah akan memotivasi siswa untuk mau belajar memecahkan soal-soal latihan. 

d. Faktor jam pelajaran 

Faktor jam pelajaran dapat menjadi faktor pengganggu apabila digunakan 

pada waktu yang kurang tepat. Dalam penelitian ini dipilih waktu pelajaran mulai 

jam pertama agar siswa masih dalam keadaan segar dalam berfikir. 

3.4.1.3 Metode Tes 

 Metode tes diberikan setelah perlakuan pada kelompok eksperimen. Kedua 

kelompok diberikan tes prestasi belajar untuk memperoleh hasil belajar. Tes 

berbentuk pilihan ganda dan tes dilaksanakan selama 2 x 45 menit. Nilai tes 

dianalisis dengan uji statistika untuk menentukan ada tidaknya perbedaan yang 

signifikan antar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah diadakan 

perlakuan. 

 

3.4.2 Alat Pengumpulan Data (Instrumen) 

3.4.2.1 Tahap persiapan uji coba soal 

3.4.2.1.1 Materi dan Bentuk Tes 

 Materi tes yang digunakan adalah materi pelajaran ekonomi kelas X 

semester II pokok bahasan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dengan 

merujuk silabus yang berlaku yaitu silabus kurikulum 2006. Perangkat tes yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah tes bentuk objektif, yaitu tes dengan bentuk 

soal pilihan ganda.   

3.4.2.1.2 Metode penyusunan perangkat tes 

Langkah-langkah dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut: 

(1) Menentukan materi 

(2) Menentukan alokasi waktu 

 Dalam penelitian ini waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal 

selama 90 menit. 

(3) Menentukan bentuk tes 

(4) Membuat kisi-kisi soal 

(5) Membuat perangkat tes, yaitu dengan menulis butir soal, menulis petunjuk 

atau pedoman mengerjakan serta membuat kunci. 

(6) Mengujicobakan instrumen 

(7) Menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda. 

3.4.2.2 Tahap uji coba soal instrumen 

 Untuk mengetahui mutu perangkat tes, soal-soal yang telah dibuat 

diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa di luar kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang sudah menempuh pokok bahasan tersebut yaitu siswa 

kelas X-5 yang berjumlah 40 siswa SMA Negeri I Jekulo Kudus tahun pelajaran 

2006/2007.  
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3.4.2.3 Tahap analisis uji coba soal 

 Hasil uji coba kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk mengukur 

hasil belajar siswa dari kelompok penelitian. Suatu tes dapat dikatakan baik 

sebagai alat ukur hasil belajar harus memenuhi persyaratan tes yaitu validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. Berdasarkan data hasil tes uji coba 

perangkat tes dihitung validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda 

sebagai berikut: 

 

3.5 Analisis Uji Instrumen 

3.5.1 Validitas 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan/kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 2002:144). Sebuah tes dikatakan 

valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Untuk menghitung 

validitas butir soal digunakan rumus koefisien korelasi point biserial. 

r pbis  = 
St

MtMp −  
q
p

 

Keterangan: 

r pbis    : koefisien korelasi point biserial 

M p      : mean skor dari subyek-subyek yang menjawab betul item yang dicari 

korelasinya dengan tes 

M t    : mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

S t    : standar deviasi skor total 
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P    : proporsi subyek yang menjawab betul butur soal yang dicari                             

korelasinya dengan tes 

q   : 1 – p 

Apabila di dalam perhitungan didapat r hitung  > r tabel, maka item soal 

tersebut valid (Arikunto, 2002:252) 

Berdasarkan uji coba soal yang telah dilaksanakan dengan N = 40 dengan 

taraf signifikan 5% didapat r tabel = 0,312, jadi item soal dikatakan valid jika r hitung  

> 0,312. 

Hasil uji coba dari 40 soal, diperoleh 36 soal yang valid, yaitu soal nomor 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39 dan 40. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut cukup baik 

(Arikunto, 2002:154). Sebuah tes dikatakan reliabel jika tes tersebut memberikan 

hasil yang tetap. Jika tes tersebut diberikan pada kesempatan yang lain akan 

memberikan hasil yang relatif sama.   

Untuk mengetahui reliabilitas tes dalam penelitian ini digunakan rumus 

KR-21, Yaitu: 

r ii = (
1−k

k ) (1- 
kVt

MkM )( − ) 

Keterangan: 

r ii  = reliabilitas instrumen 
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k = banyaknya butir soal/butir pertanyaan 

m = skor rata-rata 

Vt = varians total 

Jika harga r ii  > r tabel  maka dapat dikatakan tes tersebut reliabel. (Arikunto, 

2002:166). 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r ii = 0,863 dengan taraf signifikan 

5% dab N = 40 diperoleh r tabel  = 0,312. Karena  r ii > r tabel , maka soal tersebut 

reliabel. 

 Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 13. 

3.5.3 Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Untuk memperoleh kualitas soal yang baik, disamping memenuhi kriteria 

validitas dan reliabilitas, perlu juga dianalisis tingkat kesukaran. Adapun rumus 

analisis tingkat kesukaran soal adalah: 

DP : 
BA

BA

JSJS
JBJB

+
+  

(Suherman, 1990:212) 

Keterangan: 

IK : indeks kesukaran 

JB A  : jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok atas 

JB B  : jumlah siswa yang menjawab benar pada kelompok bawah 

JS A  : banyaknya siswa pada kelompok atas 

JS B  : banyaknya siswa pada kelompok bawah 
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Dengan interpretasi nilai tingkat kesukaran butirnya dapat menggunakan 

tolok ukur sebagai berikut: 

        Tabel 3. Kriteria Tingkat kesukaran 
 

Interval Kriteria 
IK  : 0,00 
0,00 <IK 30,0≤  
0,30 <IK 70,0≤  
0,70 <IK 00,1≤  
IK  : 1,00 

Terlalu sukar 
Sukar 
Sedang 
Mudah 
Terlalu mudah 

(Suherman, 1990:213) 

Berdasarkan hasil uji coba dari 40 soal diperoleh soal yang terlalu mudah, 

mudah, sedang dan sukar. Soal dengan kategori mudah ada 5 soal yaitu nomor 13, 

23, 24, 31 dan 40. Soal dengan kategori sedang ada 32 soal yaitu soal nomor 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, dan 39. Untuk kategori sukar ada 3 soal yaitu nomor 9,11 dan 14.  

Hal ini dapat dilihat pada lampiran 12. 

3.5.4 Daya Pembeda Soal 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). (Arikunto, 2002:211) 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda adalah sebagai 

berikut: 

DP : 
A

BA

JS
JBJA −   

Keterangan: 

DP      : Daya Pembeda 
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JB A          : jumlah siswa kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

JB B          : jumlah siswa kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar  

JS A           : jumlah siswa kelas atas 

 (Suherman, 1990:201) 

Klasifikasi Daya Pembeda: 

 Tabel 4. Kriteria Daya Pembeda Soal  
 

Interval Kriteria 
DP 00,0≤  
0,00<DP 20,0≤  
0,20<DP 40,0≤  
0,40<DP 70,0≤  
0,70<DP 00,1≤  

Sangat jelek 
Jelek 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

 (Suherman,1990:202) 

 Berdasarkan hasil uji coba dari 40 soal diperoleh 8 soal yang mempunyai 

daya beda baik yaitu nomor 16, 17, 19, 20, 22, 31, 36 dan 40. soal dengan 

kategori cukup ada 27 soal yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 

21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38 dan 39. soal dengan kategori jelek ada 

4 soal yaitu nomor 2, 25, 27 dan nomor 32. Sedangkan soal dengan kategori 

sangat jelek hanya ada 1 soal yaitu soal nomor 11.  

Hal ini dapat dilihat pada lampiran 12. 

 Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa 36 item dari 40 item yang 

diujicobakan layak untuk dipakai yaitu dengan kriteria valid dan mempunyai daya 

pembeda yang tidak jelek, sehingga soal tersebut dapat digunakan. Jadi untuk 

keperluan pengambilan data, digunakan 36 soal dengan waktu 90 menit. 
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3.6 Metode Analisis Data 

 Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian dan dari hasil 

analisis itu akan ditarik suatu simpulan. Analisis data dalam penelitian ini dibagi 

dalam dua tahap yaitu tahap awal yang merupakan tahap pra uji hipotesis untuk 

membuktikan bahwa setiap kelas berangkat dari titik tolak yang sama. Tahap 

akhir yang merupakan tahap analisis data untuk menguji hipotesis penelitian. 

 

3.6.1 Tahap Awal 

 Sebelum diberi perlakuan, perlu dianalisis dahulu melalui uji normalitas, 

uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata, hal ini dilakukan supaya perangkat 

berangkat dari titik awal yang sama.  

3.6.1.1 Uji   Normalitas 

 Setelah mendapatakan data awal dari nilai semester I mata pelajaran 

ekonomi kelas X tahun pelajaran 2006/2007, data tersebut diuji kenormalannya 

apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan 

adalah rumus Chi-Kuadrat, yaitu: 

X 2  = ∑
=

−K

i i

i

E
EO

1

2
1 )(

 

Keterangan: 

X 2  : chi-kuadrat 

O i   : hasil pengamatan 

E i   : hasil yang diharapkan 

Jika X 2
hitung < X 2

tabel  maka daftar distribusi normal. (Sudjana, 2002: 273). 
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3.6.1.2 Uji kesamaan varians (homogenitas) 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelas-kelas tersebut 

mempunyai varian yang sama atau tidak. Jika ketujuh kelas mempunyai varian 

yang sama, maka kelas tersebut dikatakan homogen. Untuk menguji 

kehomogenan suatu data digunakan uji Bartlett dengan statistik Chi-Kuadrat 

dengan rumus: 

Ho : 2
7

2
6

2
5

2
4

2
3

2
2

2
1 δδδδδδδ ======  

Ha : tidak semua 2
iδ  sama dengan i : 1,2,3,4,5,6 dan 7. 

X 2         : (ln 10) { }2log)1( ii SnB −∑−  

Dengan B  : (log S 2 ) ∑ (n i -1) 

Dan S 2      : ( )1(/)1( 2 −− ∑∑ iii nSn ) 

(Sudjana, 2002:263) 

 Dengan tarif nyata α  =5%, tolak Ho jika X 2
hitung ≥  X 2  )1)(1( −− kα dimana 

X 2  )1)(1( −− kα  didapat dari daftar distribusi chi kuadrat dengan peluang (1-α ) dan 

dk = k-1. (Sudjana, 2002:263) 

3.6.1.3 Uji kesamaan rata-rata  

 Analisis data yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari 

ketujuh kelas adalah dengan menggunakan uji ANAVA. 

Ho : 7654321 μμμμμμμ ======  

Ha : tidak semua iμ sama dengan i : 1,2,3,4,5,6 dan7. 

F   : 
D
A  
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Analisis rata-rata variasi: 

Tabel 5. Tabel Persiapan Anava 
 
Sumber variasi Dk JK KT F 
Rata-rata 

Antar kelompok 

Dalam kelompok 

  1 

k-1 

(∑ n i -1) 

R y  

A y  

D y  

R=R y /1 

A=A y /(k-1) 

D=D y / )1( −∑ in  

 

A/D 

 

Total ∑ in  ∑ 2Y  - - 

 

Dengan    R y : 
2)(

n
X∑  

   A y : 
n
X i

2)(∑ -R y  

    D y  : JK tot - R y -A y (Sudjana, 2002:305)  

 Dengan taraf nyata α =5% terima Ho jika F hitung < F ( )( )knk −−1α ,                    

dimana F ( )( )knk −−1α  di dapat dari daftar distribusi F dengan dk pembilang (k-1) dan 

dk penyebut (n-k). 

 

3.6.2 Tahap Akhir 

 Setelah kedua kelompok sepadan, kemudian dilakukan eksperimen yaitu 

memberi perlakuan pada kelompok eksperimen. Kemudian kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol diberi tes. Setelah kedua kelompok diberi perlakuan yang 

berbeda, maka dilakukan tes akhir. Hasil tes akhir ini akan digunakan sebagai 

dasar dalam menguji hipotesis penelitian. Uji yang dilakukan adalah: 
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3.6.2.1 Uji Normalitas 

 Langkah-langkah kriteria pengujian sama dengan langkah-langkah kriteria 

uji normalitas pada pra uji hipotesis. Akan tetapi dalam analisis hipotesis kelas 

yang dianalisis normalitasnya hanya kelompok eksperimen (X-6) dan kelompok 

kontrol (X-7). 

X 2  = ∑
=

−K

i i

i

E
EO

1

2
1 )(  

Keterangan: 

X 2  : chi-kuadrat 

O i   : hasil pengamatan 

E i   : hasil yang diharapkan 

Jika X 2
hitung < X 2

tabel  maka daftar distribusi normal (Sudjana, 2002: 273). 

3.6.2.2 Uji kesamaan dua varians 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kelompok dengan metode 

pembelajaran berbasis portofolio dan kelompok dengan metode konvensional 

mempunyai tingkat varians yang sama. 

 Pasangan hipotesis yang akan diuji tersebut adalah: 

Ho : 2
1σ = 2

2σ  

Ha : 2
1σ ≠  2

2σ  
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Untuk menguji kesamaan dua varians tersebut, rumus yang digunakan adalah: 

F= 
iliansterkec
ariansterbes

var
var  

dk pembilang  = nb – 1 (n untuk varians besar) 

dk penyebut   = nk – 1 (n untuk varians kecil) 

 Kriteria pengujian adalah Ho ditolak jika F hitung   ≥  F )1)(1(2/1 −− nknbα  dengan taraf 

nyata α = 5%. 

3.6.2.3 Estimasi rata-rata hasil belajar 

 Rumus yang digunakan adalah: 

X - t )(975,0 υ n
stX

n
s

)(975,0 υμ +<<  

Keterangan: 

X        = rata-rata hasil belajar 

=)(975,0 υt bilangan positif (+) didapat dari tabel normal baku untuk peluang. 

(Sudjana, 2002:202) 

3.6.2.4 Uji ketuntasan belajar 

 Seorang peserta didik dipandang tuntas jika ia mampu menyelesaikan, 

menguasai kompetensi atau tujuan pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan 

pembelajaran (Mulyasa, 2003:99). 

 Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho = 651 <μ  

Ha = 651 ≥μ  
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Rumus yang digunakan adalah: 

  t = 

n
s

x 0μ−  

Keterangan: 

      X = rata-rata hasil belajar 

  S  = simpangan baku 

  N = banyaknya siswa 

3.6.2.5 Uji perbedaan dua rata-rata (pihak kanan) 

 Langkah-langkah kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

Ho = 21 μμ ≤  

Ha = 21 μμ ≥   

Jika varians antara dua kelompok sama, maka rumus yang digunakan adalah: 

             t = 
s

nn

XX

21

21

11
+

−  

dengan S = 
2

)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
SnSn  

   (Sudjana, 2002:239) 

Keterangan: 

1X = nilai rata-rata prestasi belajar kelompok eksperimen 

2X = nilai rata-rata prestasi belajar kelompok kontrol 

 n1  = banyaknya subyek kelompok eksperimen 

 n 2 = banyaknya subyek kelompok kontrol 
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 Dengan kriteria pengujian : tolak Ho jika t hitung >t ( )( )21 21 −+− nnα ,                            

dengan dk = (n1 + n 2 -2). (Sudjana, 2002:243). 

 Apabila varians kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berbeda: 

t = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX  

(Sudjana, 2002: 241) 

dengan kriteria pengujian terima Ho jika, 

t ' < 
21

2211

ww
twtw

+
+  dengan 

w
1
= 

2

1

1

n
S , w 2 = 

2

2

2

n
S , t 1  = t

)1)(
2
11( 1−− nα

dan t 2 = t
)1)(

2
11( 2−− nα

 

(Sudjana, 2002:243) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Data Kondisi Awal 

 Kondisi awal siswa kelas X dalam penelitian ini dapat dilihat dari data 

nilai semester I tahun pelajaran 2006/2007. Berdasarkan data dokumentasi 

diperoleh rata-rata kelas X semester I tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 6. Nilai Rata-Rata Kelas X Semester I 
 
      No       Kelas           n         Rata-rata  
       1 
       2 
       3 
       4 
       5 
       6 
       7 

       X-1 
       X-2 
       X-3 
       X-4 
       X-5 
       X-6 
       X-7 

         43 
         42 
         44 
         44 
         40 
         42 
         42 

65,00 
66,52 
65,77 
66,07 
66,35 
65,67 
66,52 

 

 Berdasarkan hasil uji Bartlett seperti pada lampiran 3 diperoleh X 2
hitung  = 

5,3261. Dengan taraf nyata 5%, dan dk = 7-1= 6, diperoleh X tabel
2 = 12,59 dengan 

demikian X hitung
2 < X tabel

2 , ini berarti menunjukkan bahwa subyek penelitian 

tersebut mempunyai varians yang sama (homogen). Dari hasil analisis varians 

(ANAVA) seperti pada lampiran 4, diperoleh F hitung = 0,5291 kurang dari F tabel = 

2,13 yang menunjukkan bahwa rata-rata ketujuh kelas subyek penelitian tersebut 

mempunyai rata-rata yang relatif sama. Berdasarkan hasil analisis ini maka 
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penentuan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilakukan dengan 

teknik simple random atau random sederhana. 

 

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada tangal 20 maret sampai 2 mei 

2007 pada siswa kelas X SMA Negeri I Jekulo semester II. Sebelum kegiatan 

penelitian dilaksanakan, terlebih dahulu peneliti menentukan materi pelajaran dan 

pokok bahasannya serta menyusun rencana pembelajaran. 

 Sesuai dengan rancangan penelitian, penentuan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random atau 

random sederhana dimana mengambil dua kelompok dari tujuh kelompok yang 

ada secara undian. Dari hasil pengundian diperoleh kelas X-6 sebagai kelompok 

eksperimen yang diberi pengajaran dengan metode pembelajaran berbasis 

portofolio dan kelas X-7 sebagai kelompok kontrol yang diberi pengajaran dengan 

metode konvensional. 

 Pada kelompok eksperimen, sebelum pelaksanaan metode pembelajaran 

berbasis portofolio dilakukan dahulu persiapan-persiapan antara lain: menjelaskan 

tentang metode pembelajaran berbasis portofolio, menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Pelaksanaan metode 

pembelajaran berbasis portofolio melalui lima langkah pembelajaran, yaitu: 

 

 

 



72 

Langkah I: Mengidentifikasi Masalah Ekonomi 

Yaitu membagi kelas ke dalam kelompok-kelompok kecil kemudian memberi 

mereka pekerjaan rumah untuk mengidentifikasi permasalahan ekonomi yang  ada 

di sekitar mereka. 

Langkah II: Memilih Masalah untuk Kajian Kelas 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan tiap kelompok kecil tersebut, kemudian 

dibuat daftar masalah dan dilakukan pemungutan suara untuk memilih masalah 

yang patut untuk dikaji lebih dalam lagi. 

Langkah III: Mengumpulkan Informasi Tentang Masalah yang Akan Dikaji 

oleh Kelas 

Dengan bantuan dari guru, siswa mengidentifikasi sumber-sumber informasi 

untuk pembuatan portofolio kelas. Selanjutnya tugas pekerjaan rumah yaitu 

mengunjungi sumber-sumber informasi untuk mengumpulkan informasi sebanyak 

dan seakurat mungkin. 

Langkah IV: Mengembangkan Portofolio Kelas 

Membagi kelas dalam empat kelompok. Setiap kelompok mempunyai tugas yang 

berbeda. Dan masing-masing kelompok dibagi lagi menjadi dua yaitu seksi 

penayangan dan seksi dokumentasi. 

Langkah V: Penyajian portofolio (show case) 

Setiap kelompok mempresentasikan hasil portofolionya di depan kelas. Show case 

ini selain bertujuan untuk menilai dan mempertanggungjawabkan hasil 

portofolionya juga melatih kemampuan berbicara di depan umun. Juga untuk 

berlatih berdiskusi dengan tanya jawab. 
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 Pada kelompok kontrol, dilaksanakan pembelajaran dengan metode 

konvensional yaitu guru memberikan penjelasan-penjelasan dan informasi tentang 

pokok bahasan Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi, setelah itu guru 

memberikan latihan dan pekerjaan rumah yang dikerjakan secara individu dan 

siswa bersama guru membahas jawaban soal tersebut di depan kelas. 

Tabel 7. Nilai Tugas kelompok eksperimen dan kelompok control 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol No. 

absen Tugas I 
diskusi 

Tugas II 
soal latihan 

Tugas I 
diskusi 

Tugas II soal 
latihan 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

80 
80 
75 
80 
80 
75 
80 
90 
85 
80 
85 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
85 
85 
85 
75 
80 
75 
80 
85 
75 
80 
75 
80 

82 
84 
78 
80 
82 
76 
80 
94 
86 
82 
84 
80 
78 
76 
78 
80 
78 
76 
86 
82 
80 
76 
80 
72 
80 
86 
74 
80 
76 
78 

70 
70 
75 
70 
75 
80 
85 
85 
70 
85 
75 
70 
80 
75 
70 
70 
75 
75 
80 
75 
80 
75 
80 
75 
75 
70 
80 
75 
70 
70 

74 
72 
76 
70 
70 
80 
82 
82 
70 
82 
72 
70 
80 
80 
70 
78 
76 
78 
82 
76 
80 
78 
82 
76 
78 
70 
84 
72 
70 
78 



74 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

 

75 
85 
85 
80 
80 
75 
75 
80 
80 
75 
75 
80 
 

78 
82 
86 
80 
82 
76 
70 
80 
86 
78 
78 
82 

75 
80 
75 
85 
70 
70 
75 
80 
80 
85 
80 
75 

 

76 
84 
82 
86 
72 
76 
78 
82 
84 
82 
80 
80 

jumlah 3355 3362 3190 3250 

x  79.88 80.05 75.95 77.38 
  
 Setelah proses pembelajaran berbasis portofolio pada kelas X-6 dan 

pembelajaran dengan metode konvensional pada kelas X-7 dilakukan, maka 

peneliti mengambil nilai dengan tes pada masing-masing kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol untuk membandingkan atau mengetahui hasil belajar kedua 

kelompok. Selanjutnya data tes hasil belajar kedua kelompok tersebut dianalisis. 

 

4.1.3 Analisis Tahap Akhir 

4.1.3.1 Uji Normalitas 

 Hasil perhitungan data kelompok eksperimen rata-rata ( x ) = 74,14; 

simpangan baku = 6,33; nilai maksimal = 86,11; nilai minimal = 61,11; 

banyaknya kelas interval = 6; panjang kelas interval = 4,17 diperoleh 

X hitung =7,146. Dengan banyaknya data 42, taraf nyata 5% dan dk = 3 diperoleh 

X tabel = 7,8. Dengan demikian X hitung < X tabel , ini berarti nilai hasil belajar 

ekonomi kelompok eksperimen berdistribusi normal. 
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Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

 Dari perhitungan data kelompok kontrol diperoleh rata-rata ( x ) = 68,35; 

simpangan baku = 5,32; nilai maksimal = 80,56; nilai minimal = 55,56; 

banyaknya kelas interval = 6; panjang kelas interval= 4,17 diperoleh X hitung = 

1,585. Dengan banyaknya data 42, taraf nyata 5% dan dk = 3 diperoleh X tabel  = 

7,81. Dengan demikian X hitung < X tabel ,  ini berarti nilai hasil belajar ekonomi 

kelompok kontrol berdistribusi normal. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 16. 

4.1.3.2 Uji Kesamaan Dua Varians 

 Dari hasil perhitungan untuk kelompok eksperimen didapatkan varians 

40,0813 dan data kelompok kontrol didapat varians 28,3435. Dari perbandingan 

diperoleh F hitung = 1,414. Dari tabel distribusi F dengan taraf nyta 5% dan dk 

pembilang = 41 serta dk penyebut = 41, diperoleh F tabel = 1,86. Karena F hitung = 

1,414 terletak pada daerah penerimaan yaitu F hitung = 1,414 < F tabel = 1,86 maka 

dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok mempunyai varians yang sama. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 17. 

4.1.3.3 Uji Penguasaan Materi (Ketuntasan belajar) 

 Hasil perhitungan uji ketuntasan belajar kelompok eksperimen diperoleh 

t hitung = 9,36. Dengan kriteria untuk uji pihak kanan, untuk α =5% dan dk = n-1 = 

42-1 = 41 diperoleh t )1)(1( −− nα = 1,68. Karena t hitung > t tabel  maka dapat disimpulkan 

bahwa rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen ≥  6,5, sehingga dapat 

dinyatakan siswa telah menguasai materi karena telah mencapai ketuntasan 
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belajar. Ketuntasan belajar (penguasaan materi) kelompok kontrol diperoleh 

t hitung = 4,073. Dengan kriteria untuk α =5% dan dk = n-1 = 42-1 = 41 diperoleh 

t )1)(1( −− nα = 1,68. Karena t hitung > t tabel  maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata hasil 

belajar kelompok kontrol ≥  6,5 sehingga dapat dinyatakan bahwa siswa hasil 

belajarnya sudah mencapai ketuntasan. 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 

4.1.3.4 Estimasi Rata-Rata Hasil Belajar 

 Hasil perhitungan uji estimasi rata-rata hasil pembelajaran kelompok 

eksperimen adalah antara 72,17 - 76,11 untuk koefisien μ  = 0,975 dan dk = n-1 = 

42-1 = 41, sedangkan estimasi rata-rata hasil belajar kelompok kontrol antara 

56,58 - 65,77 untuk koefisien μ  = 0,975 dan dk = n-1 = 42-1 =  41 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 19. 

4.1.3.5 Uji Perbedaan Rata-Rata 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa data hasil belajar ekonomi siswa 

kelas X-6 dan kelas X-7 berdistribusi normal dan homogen. Untuk menguji 

perbedaan rata-rata antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol digunakan 

uji beda (uji t) satu pihak yaitu uji pihak kanan. Hipotesis yang akan diuji adalah 

sebagai berikut: 

Ho = μ 1 2μ≤  

Ha = μ 1 2μ>  
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Tabel 8. Hasil Uji Beda (Uji t) 

Sumber variasi Eksperimen Kontrol 

Jumlah 3114 2871 
n 42 42 

 
x  74.14 68.35 

Varians (s2) 40.0813 28.3435 
Standart deviasi (s) 6.33 5.32 

  

 Dari penelitian diketahui bahwa rata-rata kelompok eksperimen x = 74,14; 

s1 = 6,33 dan n1 = 42. Sedangkan rata-rata kelompok kontrol  x = 68,35; s1 = 5,32 

dan n1 = 42. Diperoleh t hitung = 4,539 > t tabel = 1,66 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima berarti proses pembelajaran ekonomi pokok bahasan Kebijakan 

Pemerintah dalam Bidang Ekonomi dengan menggunakan metode pembelajaran 

berbasis portofolio lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan metode  

konvensional. 

 

4.2 Pembahasan 

 Pada analisis awal diperoleh data yang menunjukkan bahwa semua kelas 

berdistribusi normal dan subyek penelitian berasal dari kondisi yaitu pengetahuan 

awal yang sama. Oleh karena itu, untuk menentukan kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol dalam penelitian tidak terikat pada satu kelas. 

 Pengetahuan awal dalam penelitian ini adalah data nilai rapor kelas X 

semester I, hal ini dikarenakan sebelumnya siswa belum diberi perlakuan untuk 

penelitian. Pemilihan secara simple random atau random sederhana menghasilkan 

kelompok eksperimen yang akan diberi perlakuan dengan metode pembelajaran 
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berbasis portofolio. Setelah pembelajaran selesai, baik kelompok kontrol maupun 

kelompok eksperimen diberikan tes terakhir, dan nilai tes terakhir tersebut yang 

kemudian diolah untuk diketahui keefektifan perlakuan. Dalam penelitian ini 

waktu yang digunakan adalah enam kali pertemuan. 

 Setelah dilakukan pembelajaran pada kelompok eksperimen menggunakan 

metode pembelajaran berbasis portofolio dan kelompok kontrol dengan 

menggunakan metode konvensional, terlihat bahwa hasil belajar kedua kelompok 

tersebut berbeda. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t sebesar 4,539 >(1,66), yang 

berarti Ho ditolak. Dengan kata lain rata-rata hasil belajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran berbasis portofolio lebih baik daripada rata-rata hasil belajar 

dengan menggunakan metode konvensional. Hasil belajar siswa pada kelompok 

eksperimen mencapai ketuntasan belajar (lebih dari 65), ditunjukkan dari uji 

ketuntasan belajar yaitu uji t sebesar  9,36 > t tabel (1,68) dan pada kelompok 

kontrol diperoleh t hitung  sebesar 4,073 > t tabel (1,68) yang berarti terjadi ketuntasan 

belajar. Terjadinya perbedaan hasil belajar ini salah satunya karena adanya 

penggunaan metode pembelajaran berbasis portofolio pada kelompok eksperimen. 

 Dalam lapangan pendidikan dan pengajaran, istilah portofolio sebagai 

metode pembelajaran relatif masih belum banyak dikenal secara luas. Portofolio 

diartikan sebagai kumpulan pekerjaan peserta didik dengan maksud tertentu dan 

terpandu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan. Melalui 

metode pembelajaran berbasis portofolio ini lingkungan belajar, yakni kenyataan 

dan masalah ekonomi di masyarakat dijadikan sumber belajar. Metode 

pembelajaran ini merupakan salah satu cara agar irama belajar siswa tidak 
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menurun dan menambah variasi proses dan cara belajar. Metode pembelajaran 

berbasis portofolio ini memanfaatkan kejadian ekonomi yang ada di sekitar 

lingkungan belajar siswa sebagai sumber belajar yang sangat efektif.   

 Dalam pembelajaran dengan metode ini, siswa diajak untuk mengamati 

masalah ekonomi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian masalah yang 

telah ditemukan tersebut dikaitkan dengan materi yaitu Kebijakan Pemeintah 

dalam Bidang Ekonomi. Kelas dibagi dalam empat kelompok kerja yang telah 

diberi tugas masing-masing. Kegiatan yang dilakukan oleh tiap kelompok yaitu 

dimulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi dari berbagai 

sumber yang relevan dengan masalah ekonomi yang sedang dikaji. Informasi bisa 

didapat dari wawancara langsung, observasi, dari media cetak (koran, majalah, 

buku-buku), media elektronik (berita dari televisi maupun radio), perpustakaan 

atau mengunjungi langsung instansi-instansi terkait yang dirasa bisa memberikan 

informasi yang akurat. Setelah semua informasi terkumpul, setiap kelompok 

membuat portofolio kelas. Hasil pembuatan portofolio siswa disajikan dalam 

acara (show case). 

 Penggunaan metode pembelajaran berbasis portofolio dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa karena penggunaan metode pembelajaran ini merupakan 

metode pembelajaran yang baru dikenal siswa, sehingga membuat siswa tidak 

merasa jenuh dan bosan, yang kemudian siswa termotivasi serta terlibat aktif 

untuk mengikuti proses pembelajaran.   

 Tujuan metode ini yaitu, siswa diberdayakan agar mampu dan mau 

meningkatkan interaksi dengan lingkungannya baik lingkungan fisik, sosial dan 
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budaya. Hasil interaksinya itu dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan 

diri. Dengan metode kerja kelompok, diharapkan bisa membentuk kepribadian 

untuk memahami kemajemukan dan melahirkan sikap-sikap positif dan toleran 

terhadap perbedaan antar anggota kelompok. Serta menuntut adanya kerjasama 

untuk menyelesaikan setiap tugas yang dijalankan. 

 Dalam hal ini guru dituntut aktif dan kreatif untuk membimbing siswa 

terjun langsung dalam lingkungan masalah yang sudah diamati. Di sini guru 

bertindak sebagai fasilitator dan motivator untuk memberikan semangat dan 

dukungan agar siswa dalam proses pembelajaran ini bisa mendapatkan 

pemahaman materi yang lebih dalam, tidak hanya menghafal. Dalam diri siswa 

diharapkan timbul rasa percaya diri serta menikmati suasana belajar yang 

menyenangkan.  

 Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis 

portofolio memberikan kontribusi hasil belajar yang lebih baik sebab dalam 

pembuatan portofolio tersebut terjadi interaksi yang baik antara sesama siswa, 

antara siswa dengan guru dan antara siswa dengan lingkungan dan pihak-pihak 

luar yang terkait. Dengan metode ini siswa akan berkembang kemampuan kognitif 

maupun vokasionalnya. Kemampuan kognitif dapat berkembang karena ada 

tuntutan untuk menyelesaikan masalah, dan dengan adanya show case, siswa 

dituntut harus berani tampil di depan kelas dan menyampaikan hasil portofolionya 

sehingga akan mengembangkan kemampuan bicara (vokasional), baik bagi 

pengaji portofolio maupun bagi teman-temannya, karena pendengar atau siswa 

lainnya juga dituntut harus mampu memberikan tanggapan, pertanyaan atau 
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pernyataan tentang portofolio yang disajikan temannya di depan kelas. Dengan 

adanya interaksi yang aktif di kelas tersebut akan menumbuhkan suasana kelas 

yang aktif dan hidup. 

 Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen pada awalnya 

mengalami sedikit hambatan. Pembelajaran yang baru bagi guru dan siswa 

memerlukan waktu untuk penyesuaikan. Metode ini juga menuntut guru harus 

menguasai materi serta memahami metode yang akan diterapkan.  

 Tetapi hambatan-hambatan yang terjadi perlahan-lahan dapat berkurang 

karena siswa merasa tertarik dengan pembelajaran berbasis portofolio ini. Siswa 

merasa senang dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan secara kelompok 

ini. Pembuatan portofolio yang membutuhkan ketrampilan dan kreatifitas juga 

tidak menimbulkan masalah, justru siswa merasa senang karena mereka belum 

pernah melakukan belajar seperti ini sebelumnya. 

 Dampak yang timbul dari penggunaan metode pembelajaran berbasis 

portofolio ini bagi siswa antara lain: (1) siswa memperoleh pemahaman yang 

lebih besar tentang materi kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, (2) siswa 

banyak belajar tentang masalah-masalah ekonomi yang timbul di dalam 

masyarakat, (3) siswa belajar bagaimana cara lebih kooperatif dengan teman 

untuk memecahkan masalah, (4) dan siswa lebih memahami pentingnya belajar 

dari pengalaman. 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian kita ketahui bahwa hasil belajar siswa 

kelompok eksperimen lebih baik daripada kelompok kontrol. Begitu juga 

tanggapan siswa terhadap pembelajaran pada kelompok eksperimen terus 
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meningkat secara positif. Secara umum terjadinya perbedaan hasil belajar 

dimungkinkan karena dalam metode pembelajaran berbasis portofolio 

dikembangkan ketrampilan siswa dalam bekerjasama dan memecahkan masalah, 

interaksi yang positif antara siswa dan lingkungan, meningkatkan kreatifitas dan 

kebersamaan serta menimbulkan rasa toleransi dari perbedaan pendapat yang 

timbul.  

 Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan 

metode pembelajaran berbasis portofolio efektif diterapkan pada pokok bahasan 

kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi pada sisiwa kelas X semester II 

SMA Negeri I Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan di dalam 

BAB IV, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis portofolio 

lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan 

metode konvensional pada mata pelajaran ekonomi pokok bahasan Kebijakan 

Pemerintah dalam Bidang Ekonomi siswa kelas X semester II di SMA Negeri 

I Jekulo Kabupaten Kudus Tahun Pelajaran 2006/2007. 

2. Keefektifan metode pembelajaran berbasis portofolio ini bisa dilihat dari rata-

rata hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen yang telah mencapai nilai 

lebih dari 65, yaitu 74,14 dan rata-rata hasil belajar kelompok kontrol yang 

lebih kecil yaitu 68,35. 

3. Metode pembelajaran berbasis portofolio lebih baik karena dalam kelas 

diupayakan kondisi-kondisi tertentu yaitu keaktifan siswa dalam membangun 

pengetahuan sendiri, diantara siswa saling berinteraksi dan saling bekerjasama 

dalam memecahkan masalah. 

4. Metode pembelajaran berbasis portofolio dapat menjadi metode pendidikan 

yang mendorong kompetensi, tanggungjawab dan partisipasi siswa belajar 

menilai, memberanikan diri untuk berperan serta dalam kegiatan antar siswa, 

antar sekolah dan antar anggota masyarakat. 
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5.2 Saran 

1. Metode pembelajaran berbasis portofolio dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif bagi guru dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat lebih 

termotivasi dan diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa SMA 

kelas X khususnya SMA Negeri I Jekulo Kudus.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menerapkan metode pembelajaran 

berbasis portofolio dalam populasi yang lebih luas, kelas tertentu dan mata 

pelajaran lainnya selain mata pelajaran ekonomi. 

 


