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SARI 

Merry Ellenia, 2007. Pelaksanaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran 
pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 4 Tegal. Jurusan Hukum dan 
Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 87 h. 
 
Kata Kunci: Penilaian, Penilaian Portofolio, PKn 
Penilaian perlu dipersiapkan karena merupakan suatu hal yang sangat penting, 
agar dapat melaksanakan suatu penilaian dengan baik. Jika tidak dilaksanakan 
suatu penilaian, proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan dari awal sampai 
dengan akhir tidak akan diketahui keberhasilannya. Data atau hasil penilaian 
tersebut dapat  menjadi masukan dari guru untuk meningkatkan kemampuan 
mengajarnya. Dengan adanya penilaian portofolio mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan, maka dapat meningkatkan kemampuan mengajar guru.  

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah 
persiapan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Tegal; (2) 
bagaimanakah pelaksanaan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di SMA 
Negeri 4 Tegal; dan (3) hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh guru mata 
pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Tegal?. Penelitian ini bertujuan: (1) ingin 
mengetahui persiapan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 
Tegal; ingin mengetahui pelaksanaan penilaian portofolio di SMA Negeri 4 Tegal; 
dan (3) ingin mengetahui hambatan yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PKn 
dalam pelaksanaan penilaian portofolio di SMA Negeri 4 Tegal. 

Metode  pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 
dan dokumentasi. 

Validitas data dengan menggunakan teknik triangulasi, dengan 
membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Analisis 
data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian portofolio 
dilakukan dengan membuat perencanaan penilaian pada umumnya yaitu membuat 
silabus, menentukan jenis tagihan dan instrument penilaian, serta menyusun 
format penilaian yang dimasukkan dalam buku rekapitulasi data siswa. Terdapat 
beberapa hambatan dalam pelaksanaan penilaian portofolio, seperti kendala 
waktu, tidak terdapatnya tempat penyimpanan folder portofolio, karakter siswa 
yang beraneka ragam, dan masih rendahnya kompetensi guru terutama pada 
penilaian portofolio. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 
portofolio di SMA Negeri 4 Tegal belum berjalan dengan maksimal. Hal ini 
disebabkan karena kurangnya pemahaman guru mata pelajaran PKn di SMA 
Negeri 4 Tegal tentang penilaian portofolio. Guru PKn masih beranggapan bahwa 
setiap pokok bahasan atau kompetensi dasar bisa diterapkan penilaian portofolio, 
padahal tidak setiap kompetensi dasar atau pokok bahasan bisa diterapkan 
penilaian portofolio. Hal ini berakibat pada kurangnya partisipasi siswa dalam 
kegiatan belajar mengajar, siswa cenderung pasif atau kurang berpartisipasi. Guru 
cenderung menggunakan model penilaian yang lama. 



Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, sekolah, dan 
LPTK. Para guru hendaknya lebih meningkatkan kemampuannya dalam penilaian 
portofolio, sehingga dengan adanya penilaian portofolio dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa. Bagi sekolah, hendaknya meningkatkan kerja sama antara 
siswa, guru dan sekolah untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa, 
mendukung adanya penilaian portofolio, dengan menyediakan temapat khusus 
untuk menyimpan folder portofolio jika penilaian portofolio memang digunakan. 
Bagi LPTk, hendaknya meningkatkan kualitas lulusan calon guru dengan cara 
memberikan bekal kepada lulusan calon guru yang berkaitan dengan penilaian 
siswa, terutama yang berkaitan dengan penilaian portofolio sehingga dihasilkan 
tenaga pendidik yang berkompetensi baik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia bisa membebaskan diri dari 

kemiskinan, dan keterpurukan. Melalui pendidikan pula bangsa Indonesia 

dapat mengembangkan sumber daya manusia, sehingga dapat memiliki rasa 

percaya diri untuk bersaing dan bersanding dengan bangsa-bangsa lain di 

dunia. Tanpa adanya pendidikan yang baik, bangsa Indonesia akan terus 

dililit oleh kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan.  

Terdapat tiga syarat utama yang harus dikembangkan dalam 

pembangunan pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu: (1) sarana gedung, (2) buku 

yang berkualitas, (3) guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. 

Pengaruh pendidikan dapat dilihat dan dirasakan secara langsung dalam 

perkembangan serta kehidupan masyarakat, kehidupan kelompok, dan 

kehidupan individu. Pendidikan menentukan model manusia yang akan 

dihasilkannya. Pendidikan juga memberikan kontribusi yang sangat besar 

terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam 

menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun 

watak bangsa (E. Mulyasa, 2005:4). 



Pendidikan yang harus dikembangkan adalah pendidikan yang  

membebaskan masyarakat dari keterpurukan, agar dapat mengangkat harkat 

dan martabat bangsa, serta membebaskan diri dari ketergantungan terhadap 

negara lain. Pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, 

mampu menumbuhkan kemauan serta membangkitkan semangat generasi 

bangsa untuk menggali berbagai potensi, dan mengembangkannya secara 

optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan 

menyeluruh. Pendidikan yang seperti inilah yang akan mampu menghasilkan 

sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang memiliki visi, 

transparansi dan pandangan jauh ke depan, serta tidak mementingkan diri 

dan kelompoknya, tetapi senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan 

negara dalam berbagai aspek kehidupan. Hal inilah yang sekarang banyak 

diabaikan. 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional ini telah merumuskan secara tegas mengenai dasar, fungsi, dan 

tujuan pendidikan nasional. Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional memuat dasar pendidikan nasional, 

yaitu berdasar Pancasila dan UUD 1945, sedang fungsinya adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, 



sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Mata pelajaran PKn memiliki peranan yang sangat penting, dalam 

hubungannya dengan pembentukan warganegara Indonesia yang demokratis 

dan bertanggung jawab. Melalui mata pelajaran PKn, siswa diharapkan 

menjadi warganegara yang baik, yang dapat mengkaji sistem 

kemasyarakatan dan kenegaraan Indonesia serta patuh terhadap kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 

Dalam mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Kota Tegal, harapan untuk 

menjadikan mata pelajaran tersebut sebagai mata pelajaran yang tidak 

monoton, tidak membosankan belum dapat terwujud secara memuaskan, 

sehingga setiap pelajaran berlangsung siswa menjadi kurang tertarik dan 

kurang berminat dalam mengikuti pelajarannya. Hal ini disebabkan selama 

ini guru pengampu mata pelajaran PKn di sekolah cenderung menggunakan 

metode ceramah saja. Ceramah merupakan metode yang paling umum 

digunakan dalam pembelajaran. Pada metode ini, guru menyajikan bahan 

melalui penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta 

didik. (E. Mulyasa, 2005:114). Dengan menggunakan metode ceramah, guru 

akan menjadi satu-satunya pusat perhatian. Sehingga proses belajar 

mengajar lebih banyak didominasi oleh guru. Akibatnya partisipasi siswa 

dalam proses belajar mengajar relatif kecil. Sebagian dari siswa memandang 

mata pelajaran PKn sebagai mata pelajaran yang bersifat konseptual dan 

teoritis. Sehingga ketika mengikuti pelajaran PKn, siswa merasa cukup 



mencatat dan menghafal konsep-konsep teori-teori yang diceramahkan oleh 

guru. 

Kondisi yang semacam inilah yang tentu tidak sejalan dengan semangat 

untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran 

yang kurang bermakna ini akan semakin meluas, apabila dalam proses 

pembelajaran tersebut guru masih menerapkan strategi dan pendekatan 

pembelajaran yang konvensional, yang memandang siswa sebagai objek 

saja, komunikasi lebih banyak berlangsung searah, dan penilaian lebih 

menekankan pada aspek kognitif.  

Dalam rangka untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran mata 

pelajaran PKn maka perlu diterapkan Penilaian Portofolio dengan 

menggunakan model pembelajaran portofolio. Karena penilaian yang terjadi 

di sekolah saat ini, terutama pada penilaian PKn, lebih menekankan pada 

aspek kognitifnya saja.  

Portofolio merupakan bentuk pembelajaran yang baru. Sebagai bentuk 

pembelajaran yang baru maka tentunya harus sudah ada atau terkait dengan 

sistem penilaian yang baru pula daripada sistem penilaian yang lama. Model 

pembelajaran berbasis portofolio menurut Dasim Budimansyah merupakan 

satu bentuk dari praktik belajar kewarganegaraan, yaitu suatu inovasi  

pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami 

teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktik-empirik atau 

pengalaman nyata (2002:3). 



Pada pembelajaran portofolio ini, guru mengajak siswa untuk 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di masyarakat dan ikut secara 

proaktif memberikan alternatif pemecahannya. Pemecahan masalah tersebut 

dilaksanakan melalui analisis-analisis terhadap isu-isu yang berkaitan 

dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti proses 

perubahan sosial budaya yang ada di masyarakat yang diakibatkan adanya 

globalisasi dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait 

dengan penyelesaian masalah kemasyarakatan dan juga kenegaraan. 

Salah satu ciri warga negara yang baik adalah peka terhadap masalah-

masalah yang terjadi di lingkungannya, hingga ke lingkungan terjauh, 

misalnya masalah-masalah yang menyangkut hubungan antar bangsa. Untuk 

menilai hal tersebut, maka seorang guru perlu menerapkan penilaian 

portofolio. 

Penilaian portofolio (assessement) merupakan koleksi sistematis dari 

siswa dan guru untuk menguji proses dan prestasi belajar (Arnie Fajar, 

2002:48). Dengan penilaian portofolio ini, penilaian hasil belajar siswa tidak 

hanya diperoleh dari hasil belajar di dalam kelas, tetapi juga belajar dari luar 

kelas seperti dari lingkungan masyarakat, ahli suatu bidang atau ilmuwan, 

media cetak maupun elektronik serta sarana-sarana lain yang tersedia. 

Berdasarkan dari hasil pra observasi di SMA Negeri 4 Kota Tegal, ternyata 

penilaian portofolio belum banyak dilakukan oleh guru PKn. Itulah yang 

mendorong penulis untuk mengadakan penelitian yang menyangkut 



”Pelaksanaan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 

Kota Tegal”. 

 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

PKn harus selalu berupaya membina keutuhan, kebulatan, dan 

kesinambungan yang berwujud dalam penanaman nilai. Sehingga akan 

terbentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, mandiri, kuat, dan dapat 

bertanggungjawab kepada kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan 

bernegara. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan atau sekolah, sering 

dijumpai guru dalam proses belajar mengajar PKn cenderung 

menggunakan metode yang monoton, seperti metode ceramah. Dalam 

metode ceramah ini  pembelajarannya lebih bersifat guru sentris, tidak 

memperhatikan adanya perubahan sikap yang dialami oleh siswa. 

Akibatnya partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar relatif kecil. 

Untuk meningkatkan proses belajar mengajar tersebut, maka perlu 

diterapkan penilaian portofolio dengan menggunakan model 

pembelajaran portofolio. Karena dalam pembelajaran portofolio ini, guru 

mengajak siswa untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di 

dalam masyarakat dan siswa dituntut untuk ikut proaktif memberikan 

alternatif pemecahannya, yang dilakukan dengan menganalisis isu-isu 

yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Mata pelajaran PKn menitikberatkan pada terbentuknya 

pribadi masyarakat Indonesia yang bermoral, berketuhanan, mandiri dan 



dapat bertanggungjawab, sehingga dapat membentuk warganegara yang 

baik.  

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

penulis mencoba untuk merumuskan masalah, sebagai berikut. 

a. bagaimanakah persiapan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di 

SMA Negeri 4 Kota Tegal? 

b. bagaimanakah pelaksanaan penilaian portofolio mata pelajaran PKn 

di SMA Negeri 4 Kota Tegal? 

c. hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PKn di 

SMA Negeri 4 Kota Tegal dalam melaksanakan penilaian portofolio? 

 

C.  Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang salah, maka penulis perlu 

menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini: 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha, dan sebagainya) 

melaksanakan (rancangan dan sebagainya). (Kamus Umum Bahasa 

Indonesia, 2002:533). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, 

keputusan, dan sebagainya) (2002:627). Pelaksanaan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian portofolio di SMA 

Negeri 4 Kota Tegal. 

 



2. Penilaian 

Penilaian adalah proses, cara, perbuatan menilai; pemberian nilai 

(biji, kadar mutu, harga) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002:783). 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, penilaian adalah perbuatan (hal, 

dan sebagainya) menilai. (2002:677). Yang dimaksud penilaian di sini 

adalah penilaian portofolio. 

3. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan 

peserta didik dalam satu periode tertentu (Pedoman Penilaian Kelas, 

2004:22). 

4. Mata Pelajaran PKn 

PKn (Citizenship) merupakan mata pelajaran yang memfokuskan 

pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, 

bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 

1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004). 

5. SMA Negeri 4 Kota Tegal 

Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Tegal adalah sekolah 

menengah atas yang terletak di wilayah Kota Tegal yang digunakan 

peneliti sebagai tempat penelitian tentang pelaksanaan penilaian 

portofolio pada bidang studi PKn. 

 

 



D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. ingin mengetahui persiapan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di 

SMA Negeri 4 Tegal. 

2. ingin mengetahui pelaksanaan penilaian portofolio di SMA Negeri 4 Kota 

Tegal. 

3. ingin mengetahui hambatan yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PKn 

dalam pelaksanaan penilaian portofolio PKn di SMA Negeri 4 Kota Tegal. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. bagi peneliti adalah dapat menambah pengetahuan tentang persiapan 

penilaian portofolio di SMA Negeri 4 Tegal, dan pelaksanaan penilaian 

portofolio di SMA Negeri 4 Kota Tegal, bagi peneliti pada umumnya dan 

bagi guru pada khususnya. 

2. bagi guru SMA Negeri 4 Kota Tegal agar lebih mengetahui hambatan-

hambatan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan penilaian portofolio 

sehingga guru bisa menghindari hambatan yang ada tersebut sehingga 

dapat tercipta penilaian portofolio yang baik. 

 

F. Garis Besar Sistematika Penulisan skripsi 

Dalam memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian skripsi ini, 

perlu dikemukakan garis besar pembahasan melalui sistematika skripsi. 

Sistematika skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pendahuluan 



skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Secara garis besar bagian-

bagian skripsi tersebut diuraikan sebagai berikut:  

Bagian pendahuluan skripsi berisi: halaman judul, sari atau abstraksi, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar 

lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri atas Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V. 

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisi: latar belakang 

masalah, permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS. Dalam bab ini 

dibahas teori-teori yang terkait dengan pelaksanaan penilaian portofolio. 

BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi  tentang lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan 

data, validitas data, dan metode analisis data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Dalam bab ini 

berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dicapai dari peneliti. 

 

 

 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik 

menjadi warganegara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten 

umtuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Hakekat dari NKRI adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan 

modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan kepada semangat 

kebangsaan atau nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat yang 

membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama meskipun 

masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongannya. 

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat 

kebangsaan ini perlu dibina  terus menerus dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  Hal ini dilakukan untuk memberikan suatu 

pemahaman yang mendalam tentang NKRI. 

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan di penghujung abad 

ke 20 ini, rakyat Indonesia talah mengalami berbagai peristiwa yang 

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pemahaman 

yang mendalam tentang semangat kebangsaan tersebut perlu ditanamkan 

sejak dini kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya pada 

generasi muda sebagai penerus bangsa. 
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Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka sekolah memiliki peranan 

dan tanggung jawab yang sangat penting di dalam mempersiapkan 

warganegara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk 

mempertahankan NKRI. Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan 

pemahaman yang mendalam tentang semangat kebangsaan ini adalah 

dengan menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai 

kemampuan sebagai warganegara melalui mata pelajaran Kewarganegaraan 

(Citizenship). 

Keadaan inilah yang melatarbelakangi perlunya pengembangan hakekat 

PKn yang sebelumnya bernama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 

(PPKn), Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMP-Kn). 

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perkembangan sejarah yang 

sangat panjang, yang dimulai dari Civic Education, Pendidikan Moral 

Pancasila, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, sampai yang 

terakhir pada Kurikulum 2004 berubah namanya menjadi mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan. 

Pendidikan Kewarganegaraan (Citizenship) merupakan mata pelajaran 

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, 

sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara 

yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan 

UUD 1945 (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004:2) 

 

 



Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk 

perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota 

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pada struktur Kurikulum 2004 yang berbasis Kompetensi dicantumkan 

mata pelajaran yang mengembangkan nilai moral, nilai-nilai agama yang 

berkarakter Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tingkat SD dan 

MI terintegrasi pada mata pelajaran pendidikan agama, tingkat SMP dan 

MTs pada mata pelajaran Kewarganegaraan dan tingkat SMA yaitu kelas X, 

XI, XII mata pelajarannya bernama Kewarganegaraan. 

PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang bertanggung jawab pada 

pembentukan kepribadian bangsa yang mencerminkan karakter bangsa harus 

mampu mewujudkan secara konkrit dalam proses belajar mengajar. 

Landasan PKn adalah Pancasila dan UUD 1945, yang berakar pada 

nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, tanggap pada tuntutan 

perubahan zaman, serta Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Kurikulum Berbasis Kompetensi tahun 2004 serta 

Pedoman Khusus Pengembangan Silabus dan Penilaian Mata Pelajaran 

Kewarganegaraan yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional-

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah-Direktorat Pendidikan 

Menengah Umum. 



Mata pelajaran Kewarganegaraan berfungsi sebagai wahana untuk 

membentuk warganegara yang cerdas, terampil dan berkarakter, yang setia 

kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam 

kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 

1945. 

Mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki ruang lingkup yang 

dikelompokkan ke dalam komponen rumpun bahan pelajaran dan sub 

komponen rumpun bahan pelajaran sebagai berikut ini. 

Ruang Lingkup Mata Pelajaran PKn meliputi aspek-aspek sebagai 
berikut. 
1. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam 

perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, 
Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
Partisipasi dalam pembelaan negara, Sikap positif terhadap Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan. 

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan 
keluarga, Tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, 
Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan 
peradilan internasional. 

3. Hak asasi manusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan 
kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional 
HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. 

4. Kebutuhan warganegara meliputi: Hidup gotong royong, Harga diri 
sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan 
mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, 
Persamaan kedudukan warganegara. 

5. Konstitusi negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi 
yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di 
Indonesia, Hubungan dasar negara dengan kostitusi. 

6. Kekuasaan dan Politik meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, 
Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan 
sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat 
madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokarasi. 

7. Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan 
ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, 
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 
Pancasila sebagai ideologi terbuka. 



8. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri 
Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan 
internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi 
globalisasi.  
(Peraturan Mendiknas RI No. 24 tahun 2006, 2006:232) 

 

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa bidang kajian PKn adalah sistem berbangsa dan bernegara, sedang 

aspek-aspeknya adalah meliputi persatuan dan kesatuan bangsa, norma, 

hukum dan peraturan, Hak Asasi Manusia, kebutuhan warganegara, 

konstitusi negara, kekuasaan dan politik, Pancasila, serta Globalisasi. 

Tujuan  mata pelajaran Kewarganegaraan adalah sebagai berikut 
ini. 

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menangggapi isu 
kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak 
secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 
berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 
hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. 

4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 
secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi. 
(Kurikulum 2004 tentang Standar Kompetensi Mata Pelajaran 
Kewarganegaraan, 2004:2) 

 

Mata pelajaran PKn diarahkan untuk dapat membentuk pribadi 

manusia yang baik, sehingga terbentuk masyarakat Indonesia yang 

berkepribadian luhur dan taat pada perundang-undangan serta mampu 

bertanggungjawab. 

Materi keilmuan mata pelajaran Kewarganegaraan mencakup 

dimensi pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), nilai (values). 



Karakteristik mata pelajaran Kewarganegaraan adalah membentuk 

warganegara yang ideal yaitu warganegara yang memiliki keimanan dan 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai yang sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip 

Kewarganegaraan. Bagi bangsa Indonesia warganegara yang baik adalah 

warganegara yang dapat menjalankan peranannya dalam hubungan dengan 

sesama, warganegara dan hubungannya dengan negara sesuai dengan 

ketentuan konstitusi negara (UUD 1945). 

Secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki 
karakteristik sebagai berikut. 

a. dimensi pengetahuan Kewarganegaraan (civics knowledge) yang 
mencakup bidang politik, hukum dan moral, meliputi pengetahuan 
tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan 
non pemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum dan 
peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, 
hak dan kewajiban warganegara, hak asasi manusia, hak sipil dan hak 
politik. 

b. dimensi keterampilan warganegara (civics skill) meliputi partisipasi 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya berperan aktif 
dalam mewujudkan masyarakat madani (civics society), ketrampilan 
mempengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan, dan proses 
pengambilan keputusan politik, ketrampilan memecahkan masalah 
sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama dan mengelola 
konflik. 

c. dimensi nilai-nilai Kewarganegaraan (civics values) mencakup antara 
lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan 
moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individu, 
kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan 
berkumpul dan perlindungan terhadap minoritas. 

(Sigalingging, 2004:29) 

 

 

 

 



Adapun standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

PKn pada Sekolah Menengah Atas dan MA adalah sebagai berikut: 

Kelas X, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Memahami hakikat bangsa 
dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI)

1.1 Mendeskripsikan hakikat bangsa 
dan unsur-unsur terbentuknya 
negara 

1.2 Mendeskripsikan hakikat negara 
dan bentuk-bentuk kenegaraan 

1.3 Menjelaskan pengertian, fungsi 
dan tujuan NKRI 

1.4 Menunjukkan semangat 
kebangsaan, nasionalisme dan 
patriotisme dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara 

2.  Menampilkan sikap positif 
terhadap sistem hukum 
dan peradilan nasional 

2.1    Mendeskripsikan pengertian 
sistem hukum dan peradilan 
nasional 

2.2  Menganalisis peranan lembaga-
lembaga peradilan  

2.3    Menunjukkan sikap yang sesuai 
dengan ketentuan hukum yang 
berlaku 

2.4 Menganalisis upaya pemberan-
tasan korupsi di Indonesia 

2.5   Menampilkan peran serta dalam 
upaya pemberantasan korupsi di 
Indonesia 

3.  Menampilkan peran serta 
dalam upaya pemajuan, 
penghormatan dan 
perlindungan HAM 

3.1 Menganalisis upaya pemajuan, 
penghormatan, dan penegakan 
HAM 

3.2 Menampilkan peran serta dalam 
upaya pemajuan, penghormatan, 
dan penegakan HAM di Indonesia 

 

 



3.3 Mendeskripsikan instrumen 
hukum dan peradilan internasional 
HAM 

 

Kelas X, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4. Menganalisis hubungan 
dasar negara dengan 
konstitusi 

4.1 Mendeskripsikan hubungan 
dasar negara dengan konstitusi 

4.2 Menganalisis substansi 
konstitusi negara 

4.3 Menganalisis kedudukan 
Pembukaan UUD 1945 NKRI 

4.4 Menunjukkan sikap positif 
terhadap konstitusi negara 

5. Menghargai persamaan 
kedudukan warganegara 
dalam berbagai aspek 
kehidupan 

 

5.1 Mendeskripsikan kedudukan 
warganegara dan pewargane-
garaan di Indonesia 

5.2  Menganalisis persamaan kedu-
dukan warganegara dalam 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara 

5.3  Menghargai persamaan kedu-
dukan warganegara tanpa 
membedakan ras, agama, 
gender, golongan, budaya, dan 
suku 

 

6. Menganalisis sistem politik 
di Indonesia 

6.1  Mendeskripsikan suprastruktur 
dan infrastruktur di Indonesia 

6.2  Mendeskripsikan perbedaan sis-
tem politik di berbagai negara 

6.3  Menampilkan peran serta dalam 
sistem politik di Indonesia 

 

 

 

 

 



Kelas XI, Semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menganalisis budaya politik 
di Indonesia 

1.1 Mendeskripsikan pengertian 
budaya politik 

1.2 Menganalisis tipe-tipe budaya 
politik yang berkembang 
dalam masyarakat Indonesia 

1.3 Mendeskripsikan pentingnya 
sosialisasi pengembangan 
budaya politik 

1.4 Menampilkan peran serta 
budaya politik partisipan 

2.  Menganalisis budaya demo-
krasi menuju masyarakat 
madani 

2.1 Mendeskripsikan pengertian 
dan prinsip-prinsip budaya 
demokrasi 

2.2 Mengidentifikasi ciri-ciri 
masyarakat madani 

2.3 Menganalisis pelaksanaan 
demokrasi di Indonesia sejak 
orde lama, orde baru, dan 
reformasi 

2.4 Menampilkan perilaku budaya 
demokrasi dalam kehidupan 
sehari-hari 

3.  Menampilkan sikap keter-
bukaan dan keadilan dalam 
kehidupan berbagsa dan 
bernegara 

3.1 Mendeskripsikan pengertian 
dean pentingnya keterbukaan 
dan keadilan dalam kehidupan 
berbangasa dan bernegara 

 

3.2 Menganalisis dampak 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang tidak transparan 

3.3 Menunjukkan sikap keterbukaan 
dan keadilan dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara 

 

 

 

 



Kelas XI, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

4.   Menganlisis hubungan in-
ternasional dan organisasi 
internasional 

4.1 Mendeskripsikan pengertian, 
pentingnya, dan sarana-
sarana hubungan 
internasional bagi suatu 
negara 

4.2 Menjelaskan tahap-tahap 
perjanjian internasional 

4.3 Menganalisis fungsi 
Perwakilan Diplomatik 

4.4 Mengkaji peranan organisasi 
internasional (ASEAN, AA, 
PBB) dalam meningkatkan 
hubungan internasional 

4.5 Menghargai kerjasama dan 
perjanjian internasional yang 
bermanfaat bagi Indonesia 

5. Menganalisis sistem hukum 
dan peradilan internasional 

5.1 Mendeskripsikan sistem hukum 
dan peradilan internasional 

5.2  Menjelaskan penyebab timbulnya 
sengketa internasional dan cara 
penyelesaian oleh Mahkamah 
Internasional 

5.3 Menghargai putusan Mahkamah 
Internasional 

Kelas XII, Semester1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menampilkan  sikap positif 
terhadap Pancasila sebagai 
ideolodi terbuka 

1.1 Mendeskripsikan Pancasila 
sebagai ideologi terbuka 

1.2 Menganalisis Pancasila sebagai 
sumber nilai dan paradigma 
pembangunan 

1.3 Menampilkan sikap positif 
terhadap Pancasila sebagai 
ideologi terbuka 

2.   Mengevaluasi berbagai 
sistem pemerintahan 

2.1 Menganalisis sistem 
pemerintahan di berbagai 
negara 



2.2 Menganalisis pelaksanaan 
sistem pemerintahan negara 
Indonesia 

2.3 Membandingkan pelaksanaan 
sistem pemerintahan yang 
berlaku di Indonesia dengan 
negara lain 

 

Kelas XII, Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3.  Mengevaluasi peranan pers 
dalam masyarakat 
demokrasi 

3.1 Mendeskripsikan pengertian, 
fungsi, dan peran serta 
perkembangan pers di Indonesia 

3.2 Menganalisis pers yang bebas 
dan bertanggungjawab sesuai 
kode etik jurnalistik dalam 
masyuarakat demokratis di 
Indonesia 

3.3 Mengevaluasi kebebasan pers 
dan dampak penyalahgunaan 
kebebasan media massa dalam 
masyrakat demokaratis di 
Indonesia 

4. Mengevaluasi dampak 
globalisasi 

4.1 Mendeskripsikan proses, aspek 
dn dampak globalisasi dalam 
kehidupan berbangsa dan 
bernegara 

4.2 Mengevaluasi pengaruh 
globalisasi terhadap kehidupan 
bangsa dan negara Indonesia  

4.3 Menentukan sikap terhadap 
pengaruh globalisasi dan 
implikasi globalisasi terhadap 
bangsa dan negara Indonesia 

4.4 Mempresentasikan tulisan 
tentang pengaruh globalisasi 
terhadap bangsa dan negara 
Indonesia 

 

(Peraturan Mendiknas RI No. 24 tahun 2006, 2006:234) 



Standar kompetensi ditentukan dan ditetapkan pemerintah, dengan 

tujuan agar standar kompetensi pada setiap sekolah secara nasional adalah 

sama. Namun dalam pemberian materi tetap menjadi wewenang 

pemerintah daerah dan sekolah, karena berkaitan dengan kebutuhan 

lingkungan sekolah. 

Mata pelajaran PKn memiliki rambu-rambu pembelajaran dan 

penilaian. Pembelajaran dalam mata pelajaran Kewarganegaraan 

merupakan proses dan upaya dengan menggunakan pendekatan belajar 

kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, 

ketrampilan, dan karakter warganegara Indonesia. Pendekatan belajar 

kontekstual dapat diwujudkan dengan metode kooperatif, penemuan, 

inkuiri, interaktif, eksploratif, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. 

Penilaian dalam mata pelajaran PKn diarahkan untuk mengukur 

pencapaian indikator hasil belajar. Penilaian dapat menggunakan model 

penilaian berdasarkan perbuatan (performance-based assessment) atau 

juga dikenal dengan penilaian otentik (authentic assessment). Penilaian 

perbuatan atau otentik dapat menggunakan scampuran beberapa teknik, 

misalnya catatan kegiatan, catatan anekdot, skala sikap, catatan tindakan, 

koleksi pekerjaan, tugas individu, tugas kelompok atau kelas, diskusi, 

wawancara, catatan pengamatan, peta perilaku, portofolio, kuesioner, 

pengukuran sosiometrik, tes buatan guru, tes standar prestasi, dan tes 

standar psikologi. 



Praktik Belajar Kewarganegaraan (PBK) adalah suatu inovasi 

pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami 

teori kewarganegaraan melalui pengalaman belajar praktek-empirik. PBK 

untuk kelas X, XI, XII SMA dan MA dilakukan dengan mengaplikasikan 

metode-metode ilmiah (the application of the scientific methods) seperti 

metode pemecahan maslah (problem solving method) dan metode inkuiri 

(inquiry methods). Langkah-langkah metode pemecahan masalah adalah 

sebagai berikut: merumuskan masalah, membuat kerangka untuk 

pemecahan masalah, menentukan sumber data, mencari data, menaksir 

kelayakan data, memilah dan memasukkan data ke dalam kerangka, 

meringkas dan melakukan verifikasi data, mengamati hubungan antar data, 

menafsirkan data, menyimpulkan hasil penafsiran data, 

mengkomunikasikan hasil pemecahan masalah. Langkah-langkah metode 

inkuiri yaitu membuat fokus untuk inkuiri, menyajikan masalah, 

merumuskan kemungkinan penyelesaian, mengumpulkan data, menilai 

penyelesaian yang diajukan, dan merumuskan kesimpulan. Hasil akhir dari 

PBK  adalah portofolio (portfolio) hasil belajar yang berupa rencana dan 

tindakan nyata yang ditayangkan oleh setiap individu atau kelompok dan 

dinilai secara periodik melalui suatu kompetisi interaktif-argumentatif 

pada tingkat kelas, sekolah, daerah setampat, dan nasional dengan 

menggunakan sistem penilaian portofolio. 

 

 



B.  Pembelajaran  

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur 

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia 

terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga 

lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material meliputi buku-buku, 

papan tulis, dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. 

Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, perlengkapan audio 

visual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian 

informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya. 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta 

didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Secara umum pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan 
oleh guru sedemikian rupa, sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah 
yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran secara khusus dapat diuraikan 
sebagai berikut. 

a. Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkahlaku yang 
diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). 

b.   Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang 
sedang dipelajari. 

c. Gestalt 

Pembelajaran adalah usaha guru untuk memberikan materi 
pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah 
mengorganisirnya (mengaturnya) menjadi suatu gestalt (pola 
bermakna). 



d. Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk 
memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat 
dan kemampuannya (Max Darsono, 2000:24). 

Pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. rencana, ialah penataan ketenagaan, material, dan prosedur, yang 
merupakan unsur-unsur sistem pembelajaran, dalam suatu rencana 
khusus.  

b. kesalingtergantungan (interdepedence), antara unsur-unsur sistem 
pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan. Tiap unsur bersifat 
esensial, dan masing-masing memberikan sumbangan-sumbangan 
kepada sistem pembelajaran. 

c. tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 
dicapai. Tujuan utama sistem pembelajaran adalah agar siswa 
belajar.(Dimyati, dan Mudjiono, 2006:66). 

Pembelajaran menurut Max Darsono dalam bukunya Belajar dan 
Pembelajaran memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 

a. pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 
sistematis 

b. pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam 
belajar 

c. pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 
menantang bagi siswa 

d. pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 
menarik 

e. pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 
menyenangkan bagi siswa 

f. pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 
secara fisik maupun psikologis.  

 

Unsur-unsur minimal yang harus ada dalam sistem pembelajaran 

adalah seorang siswa atau peserta didik, suatu tujuan dan suatu prosedur 

kerja untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, guru (pengajar) termasuk 

dalam sistem pembelajaran, fungsinya tidak dapat digantikan atau 

dialihkan kepada media sebagai pengganti, seperti: buku, slide, teks yang 



diprogram, dan sebagainya. Seorang kepala sekolah dapat menjadi salah 

satu unsur sistem pembelajaran, karena berkaitan dengan prosedur 

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Proses belajar mengajar dan 

komponennya dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut. 

Proses Belajar Mengajar dan Komponennya 

 

 

 

 

(Suharsimi Arikunto, 2002:5) 

Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam 

transformasi. Yang dimaksud dengan bahan mentah dalam dunia sekolah 

adalah calon siswa yang baru akan memasuki suatu tingkat sekolah. 

Sebelum memasuki suatu tingkat sekolah calon siswa harus dinilai dulu 

kemampuannya. Dengan penilaian tersebut, nantinya akan diketahui 

apakah ia mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang 

akan diberikan kepadanya atau tidak. 

Output atau keluaran adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh 

transformasi. Yang dimaksud output disini adalah siswa lulusan sekolah 

yang bersangkutan. Untuk dapat menentukan apakah seseorang siswa 

berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan penilaian, sebagai alat 

penyaring kualitas. 

In put Transformasi Out put 

Umpan balik 
(Feed back) 



Transformasi menurut Suharsimi Arikunto adalah suatu mesin 

yang bertugas untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi 

(2002:5). Yang dimaksud transformasi dalam dunia sekolah adalah 

sekolah itu sendiri. Transformasi adalah proses memindahkan ilmu 

pengetahuan dari guru kepada siswa. Bahan jadi yang diharapkan, yaitu 

siswa lulusan sekolah ditentukan oleh beberapa faktor sebagai akibat 

bekerjanya unsur-unsur yang ada. Unsur-unsur yang berfungsi sebagai 

faktor penentu dalam kegiatan sekolah tersebut adalah siswa sendiri, guru 

dan personel lainnya, bahan pelajaran, metode mengajar dan sistem 

evaluasi, sarana penunjang, serta sistem administrasi. 

Umpan balik atau feed back adalah segala informasi baik yang 

menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini penting sekali 

untuk memperbaiki input ataupun transformasi. Lulusan yang kurang 

bermutu atau yang belum memenuhi harapan, akan mengggugah semua 

pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab 

kurang bermutunya lulusan. Penyebab tersebut antara lain, input yang 

kurang baik kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat, materi yang 

tidak atau kurang cocok, metode mengajar dan sistem evaluasi yang 

kurang memadai, kurangnya sarana penunjang, serta sistem administrasi 

yang kurang tepat.  

 

 



C. Penilaian Portofolio 

Penilaian portofolio merupakan pendekatan baru yang akhir-akhir ini 

sering diperkenalkan para ahli pendidikan untk dilaksanakan di sekolah 

selain pendekatan penilaian yang telah lama digunakan. Penilaian portofolio 

merupakan suatu alternatif yang digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik melalui evaluasi umpan balik dan penilaian diri 

sendiri. 

Melalui penilaian portofolio, peserta didik dapat ditunjukkan perbedaan 

kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dari 

waktu ke waktu dan atau juga dapat dibandingkan dengan peserta didik yang 

lain.  

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu (Pedoman Penilaian 

Kelas, 2004:22 ). Informasi perkembangan peserta didik tersebut dapat 

berupa karya peserta didik (hasil pekerjaan) dari proses pembelajaran yang 

dianggap terbaik oleh peserta didiknya, hasil tes (bukan nilai), piagam 

penghargaan atau bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi 

tertentu dalam satu mata pelajaran. Berdasarkan informasi perkembangan 

tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan peserta 

didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat 

memperlihatkan perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui 

karya peserta didik, antara lain : karangan, puisi, surat, komposisi, musik. 



Suatu penilaian selalu berkaitan antara mengajar dengan belajar. Dalam 

portofolio penilaian, guru dalam kelas adalah pasangan suatu tim, siswa 

bekerja dengan guru untuk menetapkan tujuan pembelajaran. Guru adalah 

seseorang yang memberikan bantuan, memimpin dan memberi petunjuk, 

tetapi guru bukan sebagai pusat (guru sentris) melainkan siswalah yang 

menjadi pusat dalam proses belajar-mengajar (siswa sentris). 

Portofolio penilaian  (assessement) merupakan koleksi sistematika dari 

siswa dan guru untuk menguji proses dan prestasi belajar. Portofolio 

penilaian merupakan pengajaran praktek (melakukan) dan mempunyai 

beberapa standar perencanaan yang kuat, yakni mendorong adanya interaksi 

antar lingkungan terkait seperti interaksi antar siswa, guru dan masyarakat 

yang saling melengkapi serta menggambarkan belajar siswa secara 

mendalam, yang pada akhirnya dapat membantu siswa menjadi sadar untuk 

meningkatkan dirinya sebagai pembaca dan penulis yang baik. 

Model penilaian Berbasis Portofolio (Portfolio Based Assessment) 

adalah suatu usaha untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, 

berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan 

dan perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta 

didik yang bersumber dari catatan dan dokumentasi pengalaman belajarnya. 

(Dasim Budimansyah, 2002:107). 

Penilaian portofolio dapat memberikan kesempatan pada setiap peserta 

didik dan guru untuk menelaah bagaimana suatu pekerjaan terutama 

pekerjaan baru yang sedang atau mereka kerjakan.  



Hal yang paling menarik dalam penilaian portofolio adalah: 
1. adanya kerja sama yang terpadu antara peserta didik dengan peserta 

didik lain maupun antara peserta didik dengan guru 
2. peserta didik dapat memperbaiki dan menyempurnakan evidence (objek 

penilaian) mereka 
3. peserta didik dan guru bekerja berkonsentrasi pada karya individual 

maupun karya kelompok 
4. peserta didik memahami dan menggunakan standar yaitu kompetensi 

dasar dan indikator yang terdapat dalam kurikulum untuk menilai 
evidence (objek penilaian) mereka baik perorangan maupun kelompok 

5. peserta didik memiliki kebanggaan, dapat mempublikasikan, dan 
memamerkan  evidence mereka. 

 
Penilaian portofolio memiliki beberapa keuntungan, sebagai berikut. 

1. mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan 
intelektual peserta didik dari waktu ke waktu 

2. menunjukkan prestasi akademik dan memotret kompetensi peserta didik 
3. mampu memfokuskan pada kepentingan dan proses kemampuan belajar-

mengajar serta menginformasikan pengajaran praktis tentang kelebihan 
dan kekurangan peserta didik. (Supranata, Sumarna dan Hatta, 
Muhammad, 2004:72) 

 
Portofolio dalam penilaian di kelas dapat digunakan untuk mencapai 

beberapa tujuan yaitu. 
1. menghargai perkembangan yang dialami peserta didik 
2. mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung 
3. memberi perhatian pada prestasi kerja peserta didik yang terbaik 
4. merefleksikan kesanggupan mengambil resiko dan melakukan 

eksperimentasi 
5. meningkatkan efektivitas proses pengajaran 
6. bertukar informasi dengan orang tua/wali peserta didik dan guru lain 
7. membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada peserta 

didik  
8. meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri 
9. membantu peserta didik dalam merumuskan tujuan. (Supranata, 

Sumarna dan Hatta, Muhammad, 2004:72) 
 
 
 
D. Prinsip Penilaian Portofolio 

Menurut Sumarna Supranata dan Muhammad Hatta (2004:77) ada 

beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam 

penggunaan penilaian portofolio di sekolah, antara lain. 



1. Saling percaya 

Penilaian portofolio merupakan proses penilaian yang berlangsung 

dua arah antara guru dan peserta didik maupun antara peserta didik 

lainnya yang harus dibina secara sinergis. Dalam penilaian portofolio, 

guru dan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik yang 

lainnya harus memiliki rasa saling mempercayai. Guru hendaknya 

seoptimal mungkin menciptakan suasana pembelajaran dan penilaian 

yang kondusif sehingga peserta didik dapat dengan mudah 

memperlihatkan kemampuannya secara optimal sesuai dengan harapan 

standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah dituntut 

oleh kurikulum. 

2. Kerahasiaan bersama 

Kerahasiaan evidence peserta didik merupakan hal yang sangat 

penting dalam portofolio. Hasil pekerjaan peserta didik secara individu 

maupun kelompok sebaiknya tidak diperlihatkan kepada peserta didik 

lainnya, atau kelompok lainnya. Apalgi jika evidence tersebut masih 

mengandung kelemahan. Hal ini dilakukan agar peserta didik yang 

memiliki kelemahan dalam evidencenya tidak merasa dipermalukan. 

Kerahasiaan hasil pengumpulan bahan dan hasil penilaiannya perlu 

dijaga dengan baik, tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang lainnya, 

yang tidak berkepentingan. 

 

 



3. Milik bersama 

Semua pihak, baik guru maupun peserta didik harus menganggap 

bahwa semua evidence merupakan milik bersama yang harus dijaga 

bersama-sama pula. Guru dan peserta didik perlu menyepakati bersama 

dimana evidence yang telah dihasilkan peserta didik akan disimpan. Hal 

ini akan mempermudah peserta didik untuk menyimpan dan mengambil 

kembali portofolio mereka. Selain itu, peserta didik akan merasa 

memiliki hasil kerja mereka dan pada akhirnya akan tumbuh rasa 

tanggung jawab dalam diri setiap peserta didik. 

4. Kepuasan dan kesesuaian 

 Kepuasan semua pihak terletak pada tercapai tidaknya standar 

kompetensi, kompetensi dasar, maupun indikator tersebut yang telah 

dimanisfestasikan melalui evidence peserta didik. Kesesuaian ini akan 

menjamin ketercapaian kompetensi yang menjadi kriteria keberhasilan 

belajar peserta didik di sekolah. 

5. Penciptaan budaya mengajar 

Penilaian portofolio akan bermakna jika pengajarannya menuntut 

peserta didik untuk menunjukkan kemampuan yang nyata yang 

menggambarkan pengembangan aspek pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan pada taraf yang lebih tinggi. 

6. Refleksi bersama 

Penilaian portofolio dapat memberikan kesempatan pada peserta 

didik untuk melakukan refleksi bersama-sama, dimana peserta didik 



dapat merefleksikan tentang proses berfikir mereka sendiri, pemecahan 

masalah atau pengambilan keputusan, dan mengamati pemahaman 

mereka tentang kompetensi dasar dan indikator yang telah mereka 

peroleh. 

7. Proses dan hasil 

Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses 

belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian 

peserta didik mengenai sikapnya dalam belajar, antusias tidaknya dalam 

mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Penilaian hasil adalah menilai hasil 

akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Dengan demikian maka 

penilaian portofolio tidak hanya sekedar menilai hasil akhir 

pembelajaran, tetapi juga memberikan penilaian terhadap proses belajar. 

 

E. Karakteristik Penilaian Portofolio 

Menurut Sumarna Supranata dan Muhammad Hatta (2004:81) penilaian 

portofolio memberikan profil kemampuan peserta didik khususnya dalam 

hal: 

1. memungkinkan peserta didik untuk bekerja seoptimal mungkin tanpa 

adanya tekanan dan batasan waktu, dengan tentunya pertolongan 

berbagai macam sumber, bahan, dan kerjasama satu sama lain antara 

peserta didik dengan peserta didik dan serta peserta didik dengan guru. 

2. mencakup kompetensi yang sangat luas dan kompetensi itu sesuai 

dengan tuntutan kurikulum 



3. menunjukkan usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuan peserta didik, dan pada akhirnya dapat mendemonstrasikan 

perkembangannya dari waktu ke waktu 

4. merupakan salah satu alat untuk mengukur berbagai macam 

kemampuan peserta didik. Kemampuan menulis, sebagaimana 

kemampuan berbicara lisan dan kemampuan mengkreasi gambar dapat 

dinilai melalui penilaian portofolio. 

 

F. Penilaian PKn 

Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan 

ukuran baik dan buruk. Penilaian bersifat kualitatif. (Suharsimi Arikunto, 

2002:3) 

Menurut  John M. Echols dan Hasan Shadily, pengertian bahasa kata 

evaluasi berasal dari bahasa Inggris, evaluation yang berarti penilaian atau 

penaksiran. (Chabib Thoha, 1). Istilah penilaian atau dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan istilah evaluation atau assessement. Dari kata evaluation 

inilah diperoleh kata Indonesia evaluasi yang berarti menilai. Sedangkan 

menurut istilah, evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keaaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan 

hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

(Chabib Thoha, 1). 

Pada akhir suatu program pendidikan, pengajaran, ataupun pelatihan 

pada umumnya diadakan penilaian. Ralph Tyler mengatakan bahwa evaluasi 



merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana 

tujuan pendidikan sudah tercapai (Suharsimi Arikunto, 2002:3) 

Pengukuran dilakukan terhadap kemampuan dan kemajuan belajar di 

sekolah, sedangkan penilaian dilakukan terhadap kelakuan yang bersifat 

kualitatif, dan evaluasi mencakup kedua pengertian tersebut (Conny 

Semiawan Stamboel, 1986:21). 

Hamalik (1995:159) dalam bukunya E. Mulyasa mengemukakan 

bahwa evaluasi adalah seluruh kegiatan pengukuran (pengumpulan data dan 

informasi), pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat 

keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah 

melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan. 

Evaluasi merupakan pengukuran ketercapaian program pendidikan, 

perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan 

pelaksanaannya, pengadaan dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan 

pendidikan, reformasi pendidikan secara keseluruhan (Abdul Majid, 

2005:185) 

Menurut Tyler, evaluasi ialah proses yang menentukan sampai sejauh 

mana tujuan pendidikan dapat dicapai. (Farida Yusuf, 1989:2) 

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional,  pada Pasal 1, evaluasi pendidikan adalah kegiatan 
pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 
berbagai komponen  pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan 
pendidikan. 



Penilaian secara umum dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk 

memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan 

menyeluruh tentang proses  dan hasil belajar, pertumbuhan serta 

perkembangan sikap dan perilaku yang dicapai siswa (Arnie Fajar, 

2002:183). 

Menurut Tuckman, penilaian adalah suatu proses untuk mengetagui 

(menguji) apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program 

telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan. (Burhan 

Nurgiyanto, 1988:5) 

Penilaian pada hakikatnya merupakan suatu proses  menurut Cronbach 

adalah proses pengumpulan dan penggunaan informasi yang dipergunakan 

sebagai dasar pembuatan keputusan tentang program pendidikan. (Burhan 

Nurgiyanto, 1988:6). 

Sriven mengemukakan bahwa proses penilaian terdiri dari tiga 

komponen, yaitu pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan 

pembuatan keputusan. Ia mengartikan penilaian sebagai ”proses 

memperoleh informasi, mempergunakannya sebagai bahan pembuatan 

pertimbangan, dan selanjutnya sebagai dasar pembuatan keputusan”. 

(Burhan Nurgiyanto, 1988:6). 

Ditinjau dari sudut bahasa, penilaian diartikan sebagai proses 

menentukan nilai suatu objek. Untuk dapat menentukan suatu nilai atau 



harga suatu objek diperlukan adanya ukuran atau kriteria (Nana Sudjana, 

1990:3). 

Menurut Anas Sudjono (2001:25), menilai berarti mengambil 

keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada 

ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. 

Jadi penilaian itu sifatnya kualitatif.  

Misalnya untuk dapat mengatakan baik, sedang, kurang pada suatu 

objek tertentu, diperlukan adanya ketentuan atau ukuran yang jelas, 

bagaimana yang baik, yang sedang, dan yang kurang. 

Dari berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

penilaian adalah proses menentukan nilai pada suatu obyek tertentu dengan 

berdasarkan kriteria tertentu yang ada. Jadi penilaian berarti menilai sesuatu.  

Pelaksanaan penilaian portofolio dalam PKn didasarkan atas standar 

penilaian yang dibuat oleh guru dengan berdasarkan Kompetensi Dasar. 

Guru membuat instrumen penilaian untuk menskor dan menilai portofolio. 

1.  Komponen Penilaian Portofolio 

Menurut Case (1994) penilaian portofolio didasarkan atas empat 

hal, yaitu sebagai berikut:  

a. kelengkapan isi portofolio; 

b. kemampuan siswa menjelaskan isi portofolionya, dilakukan 

melalui: 

1) dialog portofolio antara guru dan siswa, 



2) penilaian diri siswa; 

c. usaha siswa dalam menyusun portofolionya; dan 

d. kompetensi yang berkembang, dilakukan dengan memperhatikan: 

1) isi portofolio 

2) dialog portofolio 

3) evaluasi diri siswa 

2.   Instrumen Penilaian 

Dalam pelaksanaan penilaian portofolio, terdapat beberapa 

instrumen penilaian, yaitu dengan membuat instrumen penilaian 

portofolio untuk mengukur ke empat aspek penilaian portofolio di atas 

yang meliputi 1) kelengkapan isi, 2) kemampuan siswa 

menjelaskan/menguasai isi, 3) usaha siswa menyusun portofolionya, 

dan 4) Kompetensi Dasar yang berkembang. 

a.   Instrumen Penilaian Kelengkapan Isi Portofolio 

Untuk  mengecek kelengkapan isi portofolio, adalah dengan 

membuat instrumen penilaian jumlah tugas yang diberikan dan 

yang berhasil dikerjakan siswa pada periode waktu yang telah 

ditetapkan. Guru membuat instrumen penilaian, yaitu membuat 

kriteria untuk menentukan skor. Jika isi portofolio siswa lengkap, 

skornya 3 dalam hal kelengkapan isi portofolionya. Jika salah 

satu komponen tidak ada ia memperoleh skor 2, dan seterusnya 

dimana skor terendah adalah 0. 

 



b. Instrumen Penilaian Kualitas Isi Portofolio 

Instrumen penilaian kualitas portofolio pada intinya ialah 

membuat bagaimana siswa menguasai isi dari portofolio yang 

dibuatnya dan bagimana ia menatanya. Setiap komponen 

penilaian isi portofolio dapat dibuat kriteria Baik, Sedang, dan 

Kurang. Kriteria Baik ialah menguasai latar belakang, metode dan 

hasil. Kriteria Sedang ialah menguasai latar belakang, dan metode. 

Kriteria Kurang ialah menguasai latar belakang saja.  

Untuk  menilai  kemampuan  siswa  menguasai  isi  portofolio 

dapat  dilakukan  dialog  portofolio dan melalui penilaian diri. 

Jika siswa mampu menjelaskan dan menilai diri dengan baik 

setiap isi portofolionya maka ia memperoleh skor 3, sedang 2, dan 

kurang 1. 

c.  Instrumen Penilaian Usaha Siswa 

Usaha siswa dalam menyusun tugas portofolionya patut dinilai. 

Kemampuan siswa di kelas beragam, ada yang sangat tinggi, 

sedang dan ada yang kurang. Guru perlu memahami kemampuan 

setiap siswa tersebut. Anak yang berkemampuan kurang mungkin 

tidak mampu menghasilkan portofolio sebaik anak yang 

berkemampuan tinggi. Oleh karena itu, penilaian portofolio juga 

dilakukan dengan memperhatikan kemampuan tiap siswa dari segi 

usahanya. Jika siswa telah berusaha maksimal dalam batas 

kemampuannya, siswa berhak memperoleh nilai usaha yang baik. 



Usaha tersebut antara lain dilihat dari kemauannya untuk 

melengkapi, memperbaiki, dan mengganti portofolionya dengan 

cara belajar lebih giat lagi. Jika indikator usaha muncul siswa 

memperoleh skor 1, jika tidak 0. Kemudian jumlahkan total skor 

siswa sebagai total skor. 

d.  Instrumen Penilaian Kompetensi 

Instrumen penilaian Kompetensi Dasar (KD) dilakukan dengan 

menilai KD yang berkembang dalam diri siswa. Dengan 

mempertimbangkan isi portofolio, dialog guru dengan siswa, dan 

penilaian diri siswa terhadap isi portofolionya, siswa diberi nilai 

perkembangan KD misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang. 

Siswa diberi skor 4, baik 3, cukup 3, dan kurang 1, jika hasilnya 

sangat baik. Kemudian skor yang diperoleh dijumlah dari semua 

KD yang dinilai sebagai skor total pencapaian kompetensi.  

3.   Pengukuran atau Penskoran 

Pengukuran dan penskoran terhadap portofolio siswa dilakukan 

dengan instrumen yang telah dibuat. Setiap komponen penilaian diberi 

skor sesuai kriteria penilaiannya. Misalnya untuk mata pelajaran PKn, 

kompetensi dasar yang dinilai dengan portofolio meliputi melakukan 

penyelidikan tentang demokrasi, dan mengkomunikasikan hasil 

penyelidikan. Jika siswa mampu mengidentifikasi persoalan yang ada 

di masyarakat dan memecahkannya secara ilmiah maka ia memperoleh 

skor 3. Jika kurang salah satu komponen, skornya 2, dan seterusnya. 



4.   Penentuan Nilai 

Untuk menentukan skor siswa adalah dengan cara menjumlahkan 

skor dari empat aspek yang dinilai dalam portofolio. Skor total siswa 

dari setiap aspek yang diukur dijumlahkan, kemudian diberi nilai 

sesuai standar yang telah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Metode yang digunakan peneliti  adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah  penelitian yang bermaksud untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 
persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 
alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2005:6). 

 

Dalam penelitian kualitatif peneliti merasa tidak tahu mengetahui apa yang 

tidak diketahuinya, sehingga desain penelitian kualitatif yang dikembangkan 

selalu merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang 

diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan pengamatannya. 

Penggunaan penelitian kualitatif ini, adalah untuk mengungkap suatu 

pernyataan yang didasarkan pada ketulusan hati nurani subyek peneliti. Selain itu, 

penggunaan pendekatan kualitatif ini  dapat digunakan untuk mengetahui 

pelaksanaan penilaian dari portofolio itu sendiri. 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Tegal yang berlokasi di 

jalan Dr. Setia Budi No. 163A, Kota Tegal. 

B. Fokus Penelitian 

Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua maksud tertentu. 

Pertama, penetapan fokus dapat membatasi inkuiri. Kedua, penetapan fokus 

ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau memasukkan 
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suatu informasi baru yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini yang 

menjadi fokus penelitian adalah pelaksanaan penilaian portofolio di SMA 

Negeri 4 Kota Tegal beserta faktor-faktor yang menyebabkan penilaian 

portofolio belum banyak dilakukan di SMA Negeri 4 Kota Tegal. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek darimana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan 

kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti 

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, 

gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, 

maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedang isi catatan 

subjek penelitian atau variabel penelitian (Suharsimi Arikunto, 2002:107).  

Menurut Lofland dan Lofland dalam buku Moleong (2005:157), 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.   

1. Informan 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian 

ini yang dijadikan informan adalah guru mata pelajaran PKn dan siswa-

siswi SMA Negeri 4 Kota Tegal. 



2. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film (Moleong, 

2005:216). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sumber tertulis yang berupa dokumen atau folder kumpulan hasil 

belajar siswa, folder portofolio, dan foto. Foto menghasilkan data 

deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah 

segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Foto 

yang dimaksud adalah foto-foto selama peneliti mengobservasi 

penilaian portofolio di SMA Negeri 4 Kota Tegal. 

3. Objek Peristiwa 

Peristiwa-peristiwa yang menghasilkan data-data secara deskriptif, 

selama observasi penilaian portofolio di SMA Negeri 4 Kota Tegal. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian, pengumpulan data merupakan hal yang sangat 

penting. Sebab jika terjadi kesalahan dalam proses pengumpulan data, maka 

akan diperoleh kesimpulan yang salah juga. Penelitian di samping perlu 

menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih tekhnik dan alat 

pengumpul data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpul data 

yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang obyektif. 

Relevan dengan sumber data penelitian, maka dapat digunakan tiga 

alat pengumpulan data. 



1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2005:186). Wawancara dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek. Wawancara 

bebas disebut interview tidak berstruktur dimana pewawancara secara 

bebas dapat menanyakan apa saja dengan tetap memperhatikan data 

yang akan dikumpulkan. Pengumpulan data dengan wawancara 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penilaian portofolio di 

SMA Negeri 4 Kota Tegal.   

Agar data yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan 

harapan, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam mengadakan 

wawancara atau interview adalah: 

a. mempersiapkan hal-hal yang akan diungkap; 

b. menciptakan hubungan baik dengan responden yang akan 

diwawancarai; 

c. menciptakan kerjasama yang baik dengan responden; 

d. memberitahukan kepada responden tentang tujuan wawancara; 

dan  

e. mencatat, dengan segala hasil yang diperoleh. 



2. Observasi  

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi berlangsungnya peristiwa, sehingga observer bersama obyek 

yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi 

tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Pengumpulan data 

dengan observasi ini untuk melihat secara langsung bagaimana 

pelaksanaan penilaian portofolio yang dilakukan oleh guru PKn pada 

pembelajaran mata pelajaran PKn. 

Pada penelitian ini objek yang diobservasi adalah: 

a. lokasi/fisik SMA Negeri 4 Kota Tegal 

b. manusia pelaku yang menduduki status atau posisi tertentu dalam 

hal ini adalah pengurus atau karyawan, guru-guru dan siswa 

SMA Negeri 4 Kota Tegal 

c. kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 4 Kota Tegal. 

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 

2002:206). 



E. Validitas Data 

Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber 

sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang kain. Di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

(Moleong, 2005:330). Menurut Patton (1987:331) dalam bukunya Moleong, 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 

2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi; 

3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan; dan 

5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

 



 Dalam teknik triangulasi pada sebuah penelitian terdapat dua macam 

cara yang dapat ditempuh. 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.        

 

 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik yang pertama yaitu 

dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

  

 

  

F. Metode Analisis Data 

Analisis  data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen, 1982 dalam 

bukunya Moleong, adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2005:248).  

Sumber Data 
Wawancara 

Pengamatan 

Sumber Data 
Wawancara 

Dokumen 

Sumber data 
Pengamatan  

Wawancara  



Data yang berupa catatan pengamatan/observasi, keadaan, serta produk 

alat evaluasi (tes, lembar pengamatan) dianalisa dengan pendekatan 

kualitatif. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1.    Reduksi Data 

Reduksi data yaitu pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  

3. Menarik Kesimpulan /Verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan 

atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna yang muncul data harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu merupakan 

validitasnya. 

 

 

 

 



Tahap analisis data kualitatif dapat dilihat pada gambar bagan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajian Data Reduksi Data 

Pengumpulan Data 

Penarikan Kesimpulan / Verifikasi 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Persiapan Penilaian Portofolio di SMA Negeri 4 Tegal 

a. Pentingnya Persiapan Penilaian  

Penilaian perlu dipersiapkan karena merupakan suatu hal 

yang sangat penting, agar dapat melaksanakan suatu penilaian 

dengan baik. Oleh karena itu, guru mata pelajaran PKn dituntut 

untuk dapat mempersiapkan sebuah penilaian yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 4 Tegal, yaitu Kurikulum 

2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). 

Penilaian adalah hal yang penting dalam kegiatan belajar 

mengajar. Jika tidak dilaksanakan suatu penilaian, proses belajar 

mengajar yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tidak akan 

dapat diketahui keberhasilannya. Berdasarkan hasil penilaian, guru 

dapat mengetahui sejauh mana penguasaan dan pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan. Data atau hasil penilaian tersebut 

menjadi masukan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan 

mengajarnya. Sedangkan bagi peserta didik, hasil penilaian tersebut 

dapat dijadikan sebagai alat pemicu semangat untuk meningkatkan 

kemampuan pemahamannya dalam belajar sehingga memperoleh 
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hasil yang memuaskan. Ini membuktikan bahwa penilaian adalah 

suatu cara untuk menilai keberhasilan suatu pembelajaran. 

Persiapan penilaian portofolio meliputi persiapan penilaian 

proses dan persiapan penilaian hasil belajar. Dalam penilaian proses 

guru menyusun pengembangan sistem penilaian dan perangkat 

pembelajaran, menentukan jenis tagihan, serta bentuk instrumen 

yang akan digunakan. Proses belajar yang dinilai, misalnya menilai 

proses pelaksanaan tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh guru 

PKn, yang dapat berupa mengerjakan soal-soal latihan yang terdapat 

di dalam LKS (LKS terlampir), dan membuat makalah kelompok 

diskusi. Apakah tugas-tugas tersebut dikerjakan dengan baik, atau 

asal jadi saja. Sedangkan penilaian hasil diperoleh dari hasil tes 

formatif dan sumatif siswa, serta laporan hasil tugas-tugas terstruktur 

siswa.  

Pengembangan sistem penilaian dijadikan satu dengan 

silabus. Dalam membuat silabus dan sistem penilaian ini, guru mata 

pelajaran PKn berpedoman pada Kurikulum 2004. Rincian 

pengembangan sistem penilaian yang dijadikan satu dengan silabus 

berisi satuan pendidikan atau nama sekolah, mata pelajaran, kelas 

atau program, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok dan uraian materi pokok, pengalaman belajar, 

indikator, penilaian, alokasi waktu, serta sumber, bahan, dan alat 



pembelajaran. Penilaian disini meliputi jenis tagihan, bentuk 

instrumen, dan contoh instrumen. 

Jenis tagihan yang digunakan dalam penilaian meliputi 

sebagai berikut. 

a. Pertanyaan Lisan 

 Pertanyaan lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 

berbentuk konsep atau prinsip tertentu dari pokok bahasan mata 

pelajaran PKn. Persiapan untuk mengadakan pertanyaan lisan, 

yaitu guru mata pelajaran PKn  menyiapkan beberapa pertanyaan 

untuk diajukan kepada siswa, sesuai dengan kompetensi dasar 

yang telah diberikan. Kemudian guru secara spontan memberikan 

pertanyaan kepada siswa. Dengan demikian akan diketahui siswa 

yang telah belajar materi tersebut atau tidak.  

Misalnya, pada kompetensi dasar ”kemampuan 

mengevaluasi sistem pemerintahan,” guru memberikan 

pertanyaan lisan, seperti: ”Jelaskan pengertian sistem 

pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan 

parlementer?” (lihat Lampiran 10). Kemudian siswa menjawab 

pertanyaan tersebut. Pada saat siswa menjawab pertanyaan 

tersebut guru menilai bagaimana sikap siswa ketika 

menjawabnya, apakah siswa tersebut dapat dengan mudah untuk 

menjawabnya, atau siswa ragu-ragu untuk menjawabnya. 

Kemudian guru juga menilai hasil jawaban siswa apakah sesuai 



dengan hasil jawaban yang benar atau tidak sesuai dengan 

kompetensi dasar yang ada.  

Sikap siswa juga dinilai, yakni dengan menggunakan 

lembar pengamatan sikap siswa ketika menjawab pertanyaan 

(lembar pengamatan terlampir). Dengan kriteria penilaian, siswa 

diberi skor 2 apabila sering dilakukan, dan siswa diberi skor 1 

apabila jarang dilakukan. Semua skor kemudian di jumlah secara 

keseluruhan, dan dibagi sesuai dengan jumlah pertanyaan yang 

diajukan kepada siswa. 

b. Ulangan Blok.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

PKn, bahwa ulangan blok diadakan sebanyak tiga kali. Ulangan 

blok I, ulangan blok II, dan ulangan blok III dalam satu semester. 

Dalam ulangan blok ini guru menggunakan instrumen penilaian 

yang berbentuk pilihan ganda dan soal uraian, dan guru telah 

menyiapkan kunci jawabannya (lihat Lampiran 12) 

Guru sebelumnya menyiapkan soal pilihan ganda 

sebanyak 45 butir soal, dan 5 soal uraian, dengan waktu 

mengerjakan 90 menit. Sebelumnya guru menjelaskan instruksi 

pengerjaannya dengan jelas sehingga siswa tidak bingung untuk 

mengisi jawaban pada soal pilihan ganda. Misalnya dengan 

menyediakan tempat tersendiri, yaitu untuk menuliskan jawaban-

jawaban tersebut pada lembar jawaban (lembar jawaban 



terlampir). Selanjutnya siswa diinstruksikan untuk 

membubuhkan tanda silang (x) dalam kotak jawaban yang telah 

disediakan.  

Bentuk soal pilihan ganda tersebut, misalnya pada 

kompetensi dasar ”kemampuan mengevaluasi pengaruh 

globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia,” guru 

membuat soal pilihan ganda. Contoh soalnya sebagai berikut. 

Nilai moral yang patut kita kembangkan pada era globalisasi 

adalah.... 

a. mau menerima perubahan yang konstruktif 

b. menolak pengaruh budaya asing 

c. tidak mau diatur oleh orang lain  

d. melakukan unjuk rasa setiap kampanye 

e. memanfaatkan seluruh pengaruh budaya asing 

Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa jawabannya 

adalah ”a”, karena yang sesuai dengan nilai moral yang 

dikembangkan dalam era globalisasi adalah mau menerima 

perubahan konstruktif.  

Guru juga membuat soal uraian, dengan pertanyaan yang 

bervariasi, seperti antara ”jelaskan’, ”mengapa”, ”bagaimana”, 

agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa terhadap bahan 

materi yang telah diajarkan. Contoh bentuk soal uraian pada 

kompetensi dasar ”kemampuan menganalisis dan merespon 



sistem politik,” adalah sebagai berikut. ”Jelaskan arti 

suprastruktur politik dan infrastruktur politik!”. Kemudian setiap 

poin pertanyaan uraian diberi skor nilai 4.  

c. Tugas Kelompok. 

Merupakan tugas yang digunakan untuk menilai 

kemampuan kerja kelompok, yaitu dengan menyusun makalah 

secara kelompok dengan tema-tema yang aktual (lihat Lampiran 

14). Dalam tugas kelompok ini, guru sebelumnya menyiapkan 

tema yang akan dipilih sebagai materi diskusi, dengan cara guru 

menyiapkan beberapa tema yang sesuai dengan materi, dan guru 

mendiskusikan tema tersebut kepada siswa tema apa yang layak 

untuk dijadikan bahan diskusi. Sehingga dalam hal ini, siswa 

merasa dihargai oleh guru.  

Setelah ditentukan tema apa yang akan dibahas, kemudian 

guru menentukan waktu pelaksanaan diskusi tersebut. 

Menentukan bagaimana cara siswa mengerjakan makalah diskusi 

tersebut. Setelah itu guru menyiapkan pedoman penilaian diskusi 

siswa, dengan 8 indikator penilaian meliputi keberanian siswa 

untuk tampil di depan kelas, kemampuan bertanya, kemampuan 

menanggapi jawaban, kemampuan memberikan saran atau 

pendapat, kemampuan menerima saran, kemampuan untuk 

berpendapat, kemampuan untuk menyanggah jawaban, serta 



kemampuan untuk menjawab pertanyaan yang dimasukkan 

dalam lembar pengamatan (lihat Lampiran 16).  

Dengan ketentuan penilaian, bahwa di setiap aspek 

penilaian siswa diberi poin 2 apabila sering dilakukan, poin 1 

apabila dilakukan, tetapi jarang. Cara penilaian dengan 

memberikan tanda cek (v) pada setiap aspek. Skor kemudian 

dijumlah, setelah itu dibagi 8, sehingga diperoleh nilai dari 

masing-masing siswa. Pembagian angka 8 ini diperoleh dari 

indikator penilaian kemampuan atau keterampilan siswa. Nilai 

kelompok diperoleh dari nilai terbaik dari kelompok tersebut. 

Sedangkan instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut. 

a. Soal Pilihan Ganda 

Soal pilihan ganda dibuat dengan menyediakan lima 

kemungkinan jawaban yaitu a, b, c, d, dan e untuk tiap-tiap item 

soal, sedangkan jawaban yang benar hanya ada satu, kemudian 

siswa memilih salah satu dari lima kemungkinan jawaban 

tersebut. Misalnya pada kompetensi dasar ”kemampuan 

menganalisis peranan pers dalam kehidupan masyarakat 

demokratis,” guru membuat soal pilihan ganda salah satunya 

sebagai berikut. 

 

 

 



Fungsi pers adalah sebagai berikut, kecuali..... 

a.  memberikan kontrol 

b. memberi informasi 

c. mendidik 

d. penyalur aspirasi 

e. mengadili 

Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa jawabannya 

adalah ”e”, karena fungsi pers bukan mengadili (lihat Lampiran 

12). Fungsi mengadili adalah salah satu fungsi hukum. Guru 

membuat soal pilihan ganda ini dengan memperhatikan prinsip 

validitas,  reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. 

b. Soal Uraian 

Soal uraian berbentuk pertanyaan tertulis dimana jawaban 

siswa berbentuk kalimat yang panjang yang sesuai dengan 

kemampuan siswa berhubungan soal uraian tersebut. Guru 

sebelumnya membuat pertanyaan soal uraian, dengan bentuk 

pertanyaan yang bervariasi, antara ”jelaskan’, ”mengapa”, 

”bagaimana”, agar dapat diketahui lebih jauh penguasaan siswa 

terhadap bahan materi yang telah diajarkan. Contoh bentuk soal 

uraian pada kompetensi dasar ”kemampuan menunjukkan 

prestasi diri,” adalah sebagai berikut. ”Bagaimana sikap Anda 

apabila Anda ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba 

karay ilmiah?”  



c. Tugas Proyek 

Tugas proyek adalah tugas yang harus dikerjakan siswa 

yang bertujuan untuk menggali kemampuan pengetahuan yang 

dimiliki siswa ke dalam bentuk makalah. Yang selanjutnya 

makalah tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Untuk 

memudahkan guru dalam menilai keaktifan siswa dalam kegiatan 

diskusi tersebut, maka guru mata pelajaran PKn menyusun 

pedoman penilaian presentasi atau diskusi. Indikator keaktifan 

belajar siswa dalam kegiatan diskusi tersebut adalah: 

1) keberanian siswa untuk tampil di depan kelas untuk 

menyampaikan materi; 

2) kemampuan bertanya, yaitu kemampuan untuk 

mengemukakan pertanyaan pada penyampai materi yang 

dikarenakan ada hal-hal yang kurang jelas dari materi yang 

disampaikan; 

3) kemampuan menanggapi jawaban, yaitu kemampuan 

merespon jawaban yang diberikan penyampai materi atas 

pertanyaan yang diajukan oleh peserta diskusi karena 

sependapat atau kurang sependapat; 

4) kemampuan memberi saran, yaitu kemampuan memberi 

masukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan 

dalam diskusi tersebut;  



5) kemampuan menerima saran, yaitu kemampuan menghargai, 

dan menerima saran dari orang lain; 

6) kemampuan berpendapat, yaitu kemampuan untuk 

mengemukakan ide-idenya ke dalam bahasanya sendiri; 

7) kemampuan menyanggah jawaban, yaitu kemampuan untuk 

menanggapi pendapat orang lain karena dirasa kurang tepat; 

dan 

8) kemampuan menjawab pertanyaan, yaitu kemampuan 

memberikan jawaban secara logis atas pertanyaan dari 

peserta diskusi. 

Dengan ketentuan penilaian, bahwa di setiap aspek siswa 

diberi poin 2 apabila sering dilakukan, poin 1 apabila dilakukan, 

tetapi jarang. Cara penilaian dengan memberikan tanda cek (v) 

pada setiap aspek. Skor kemudian dijumlah, setelah itu dibagi 

dua, sehingga diperoleh nilai dari masing-masing siswa. Nilai 

kelompok diperoleh dari nilai terbaik dari kelompok tersebut. 

Nilai hasil tes formatif dan sumatif dicatat dalam buku 

rekapitulasi data nilai siswa. Format data nilai tersebut berisi, tahun 

pelajaran, semester, kelas, nama, jenis kelamin, data nilai. Data nilai 

meliputi nilai ulangan, nilai praktik, dan nilai sikap, dengan jumlah 

uji kompetensi dan nilai rata-rata.  

Nilai tugas terstruktur juga dimasukkan ke dalam rekapitulasi  

data nilai siswa yang sama. Nilai tugas terstruktur dimasukkan dan 



dicatat pada nilai praktik. Jenis tugas yang diberikan kepada siswa 

meliputi pengerjaan soal-soal yang ada pada Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dan tugas makalah presentasi.  

Aspek penilaian tugas-tugas terstruktur seperti mengerjakan 

soal-soal latihan di LKS meliputi tiga unsur yaitu pemahaman, 

argumentasi, dan kejelasan. Aspek pemahaman mengacu kepada 

kemampuan pengetahuan siswa dalam memahami makna dari soal-

soal yang terdapat di dalam LKS. Aspek argumentasi mengacu 

kepada kemampuan pengetahuan siswa dalam menjawab persoalan-

persoalan yang terdapat di dalam LKS dengan menggunakan bahasa 

dan idenya sendiri. Aspek kejelasan mengacu kepada kerapian siswa 

dalam menuliskan jawaban, tulisan yang mudah dibaca, dan 

kemampuan siswa untuk memilih kata-kata menjadi sebuah kalimat 

jawaban yang baik, sehingga mudah dipahami oleh guru ketika 

mengoreksi. 

Standar kompetensi dalam penilaian portofolio kelas XI 

adalah ”kemampuan untuk membiasakan diri untuk mencari, 

menyerap, menyampaikan dan meggunakan informasi tentang 

prestasi diri, keterbukaan dan jaminan keadilan, sistem politik, 

hubungan internasional, sistem hukum internasional, dan pengadilan 

internasional, serta Pancasila dan UUD Negara Kesatuan RI 1945." 

 



2. Pelaksanaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran PKn di SMA 

Negeri 4 Tegal 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PKn di 

SMA Negeri 4 Tegal bahwa penilaian portofolio dilakukan berdasarkan 

indikator sebagai berikut. 

a. Nilai Hasil Tes Formatif dan Sumatif 

Tes formatif dilakukan setelah selesai satu kompetensi dasar, 

sedangkan tes sumatif dilaksanakan pada akhir semester. Nilai hasil 

tes tersebut dicatat dan dimasukkan ke dalam buku data nilai guru. 

Tes formatif dilaksanakan sebanyak tiga kali dalam satu semester, 

yaitu ulangan blok I, ulangan blok II, dan ulangan blok III. Dalam tes 

formatif, instrumen penilaian yang digunakan adalah bentuk soal 

pilihan ganda dan uraian (lihat Lampiran 12). Sedangkan tes sumatif 

dilakukan pada akhir semester, dengan instrumen penilaian berbentuk 

soal pilihan ganda dan uraian juga.  

Lebih lanjut siswa Novel Vichit Santoso mengemukakan: 

”Sebelum diadakan ulangan harian, biasanya Ibu Aswin memberitahu 

kami terlebih dahulu. Kalau tidak dijelaskan siswa akan kebingungan 

mengenai materi apa yang akan diulangkan”. (hasil wawancara 

tanggal 3 Maret 2007) 

b. Tugas-tugas Terstruktur atau Pekerjaan Rumah (PR) 

Tugas terstruktur ialah tugas yang harus dikerjakan siswa 

yang bertujuan untuk memperluas penguasaan siswa terhadap mata 



pelajaran PKn. Tugas yang diberikan dapat berupa mengerjakan soal-

soal latihan yang terdapat dalam LKS, atau menyusun suatu makalah 

dengan tema-tema yang aktual. Pengerjaan soal-soal latihan di LKS 

seperti pada Uji Kompetensi (lihat Lampiran 13 LKS halaman 20) 

sebagai PR, dilakukan agar siswa tergerak untuk belajar di rumah, 

sehingga materi pelajaran yang diterima di sekolah tidak hilang begitu 

saja. Setelah siswa diberi penjelasan materi yang dibahas oleh guru, 

kemudian siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal yang terdapat di 

dalam LKS untuk mengecek penguasaan materi siswa terhadap pokok 

bahasan tersebut. Tugas-tugas setelah diperiksa oleh guru, nilainya 

dicatat dalam buku rekapitulasi data nilai siswa, pada aspek nilai 

praktik (lihat Lampiran 8). 

Pengerjaan soal latihan LKS diberikan kepada siswa setelah 

siswa menyelesaikan satu pokok bahasan. Beberapa siswa lebih 

senang mengerjakan tugas di LKS karena jawabannya mudah dicari di 

dalam LKS. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa M. Faroki 

Fasya dan kawan-kawan mengemukakan: ”Biasanya Bu Aswin 

memberikan tugas seperti yang ada di LKS” (hasil wawancara tanggal 

3 Maret 2007). 

Tugas menyusun makalah diberikan secara berkelompok 

kepada siswa untuk berdiskusi. Masing-masing kelompok berjumlah 

5 orang, sedangkan dalam satu kelas berjumlah 40 siswa, jadi ada 8 

kelompok dalam satu kelasnya. Tema yang dipilih untuk menyusun 



makalah ini adalah potensi diri. Guru mata pelajaran PKn memilihkan 

tema ini karena dengan adanya tema ini siswa bisa mengetahui bakat 

sebenarnya apa yang terdapat dalam diri mereka, untuk digali menjadi 

suatu prestasi diri.  

Diskusi adalah pembelajaran yang paling efektif yang 

menuntut siswa untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan 

siswa dimana disini siswa dituntut untuk dapat berpikir sendiri, tidak 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Pelaksanaan diskusi ini 

dilakukan dalam 2 jam pelajaran (2x45 menit), digunakan untuk 

diskusi dua kelompok. Pada 10 menit pertama digunakan untuk 

menata kursi  dan meja siswa untuk diskusi, dan sisa waktu yang ada 

dilakukan untuk diskusi.  

Untuk mempermudah jalannya diskusi, guru menggunakan 

indikator penilaian diskusi siswa, yang meliputi keberanian siswa 

untuk tampil di depan kelas, kemampuan bertanya, kemampuan 

menanggapi jawaban, kemampuan memberikan saran atau pendapat, 

kemampuan menerima saran, kemampuan untuk berpendapat, 

kemampuan untuk menyanggah jawaban, serta kemampuan untuk 

menjawab pertanyaan. 

Berdasarkan hasil observasi, dapat diketahui bahwa hanya 

sebagian kecil saja siswa yang antusias mengikuti jalannya diskusi, 

sebagian besar yang lain tidak antusias mengikuti jalannya diskusi. 

Hal ini dikarenakan siswa tidak paham atau mengerti dengan materi 

yang dibahas, sehingga siswa tidak berani mengemukakan 



pendapatnya. Penilaian diskusi dilakukan dengan cara siswa diberi 

poin 2, apabila sering dilakukan, dan siswa diberi poin 1 apabila 

dilakukan tetapi jarang, pada setiap aspek indikator penilaian diskusi 

siswa. Skor di setiap aspek indikator tersebut kemudian dijumlah dan 

dibagi dua. 

Pelaksanaan penilaian portofolio terdiri atas langkah pencatatan 

yang dilakukan oleh guru, yang dimulai dari pengamatan, pencatatan, 

penganalisisan, dan penarikan kesimpulan. Pengamatan dilakukan 

terhadap hasil tes siswa, perilaku harian siswa, tugas-tugas terstruktur 

yang dikerjakan siswa, meliputi pengerjaan soal-soal latihan yang 

terdapat di dalam LKS, serta tugas membuat makalah dengan tema-tema 

yang aktual. Perilaku harian siswa mengacu pada pertimbangan sikap 

siswa dilihat dari sikap siswa, misalnya ada siswa yang nilainya bagus 

namun sikap dan tingkah lakunya tidak baik, maka dalam memberi 

penilaian, guru akan mengurangi nilai siswa. Hal itu sesuai penuturan Ibu 

Aswin Yusidar, S.Pd, yang  mengemukakan bahwa: 

”Penilaian dalam mata pelajaran PKn selalu ada pertimbangan 
sikap dan tingkah laku. Siswa yang rajin mengumpulkan tugas, 
disiplin, tertib, tidak bermasalah, tingkah lakunya baik diberi nilai 
baik. Sebaliknya siswa yang bermasalah, kurang disiplin, tidak 
tertib, tidak mengumpulkan tugas, diberi nilai kurang, kalau remidi 
3 kali tidak dinilai.” (berdasarkan hasil wawancara tanggal 8 Maret 
2007). 
 
Pencatatan dilakukan dengan mencatat hasil tes dan tugas-tugas 

terstruktur yang sudah diberi nilai ke dalam buku rekapitulasi data nilai 

siswa. Penganalisisan, adalah menganalisis hasil catatan tersebut untuk 

menindaklanjuti nilai-nilai siswa jika terdapat siswa yang mengikuti 



remidi atau pengayaan. Dari catatan tersebut dapat diambil kesimpulan 

tentang nilai akhir masing-masing siswa berdasarkan indikator yang ada, 

sehingga akan mencerminkan kesimpulan tentang prestasi belajar siswa 

selama proses pembelajaran yang berlangsung dari awal sampai dengan 

akhir. 

Remidi dilaksanakan di luar jam pelajaran, mulai pukul 14.00, dan 

pelaksanaan remidi terjadwal. Pelaksanaan remidi ini dilakukan dengan 

membuat soal-soal latihan terhadap siswa latihan. Remidi ini hanya 

dilaksanakan pada saat siswa belum tuntas dalam mengerjakan ulangan 

blok. Jadi kalau terdapat siswa yang sudah mengikuti remidi, maka tidak 

akan diadakan remidi ulang. 

 

3. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran 

PKn di SMA Negeri 4 Tegal 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap guru mata 

pelajaran PKn, terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan penilaian 

portofolio di SMA Negeri 4 Tegal. 

a. Kendala Waktu 

Waktu merupakan faktor penting untuk melaksanakan 

penilaian portofolio pada siswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Tegal, bahwa waktu yang 

tersedia untuk mengkoreksi setiap folder atau bundel tugas-tugas 

terstruktur dan hasil tes siswa tidak ada. Karena jumlah siswa yang 



diajar terlalu banyak, sehingga hasil tes ulangan siswa, dan tugas-

tugas terstruktur siswa setelah diberi nilai langsung dibagikan kepada 

siswa. Jadi guru tidak mengarsip, dan siswa sendiri juga tidak 

mengarsipnya.  

Selain itu, siswa membutuhkan waktu yang lama untuk 

melaksanakan portofolio tersebut bagi siswa. Dimulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, penyimpanan, dan penggunaan. Sedangkan 

pada saat pelaksanaan penilaian, guru mata pelajaran PKn, cenderung 

banyak menggunakan soal yang berbentuk pilihan ganda, sisanya soal 

yang berbentuk uraian. Padahal soal yang berbentuk pilihan ganda 

tersebut hanya mengukur kemampuan siswa pada jenjang kognitif 

yang rendah. Jika semua soal yang digunakan dalam penilaian 

berbentuk uraian, maka waktu yang tersedia tidak sesuai dengan 

jumlah soal yang ada serta tingkat kesulitan dari soal-soal tersebut. 

b. Tempat Penyimpanan Folder Portofolio 

Tempat yang dimaksud di sini adalah tempat untuk menyimpan 

bundel atau folder portofolio setiap siswa. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran PKn, penilaian portofolio di 

SMANegeri 4 Tegal belum dilaksanakan dengan maksimal sehingga 

tidak terdapat folder portofolio. 

c. Karakter Siswa yang Beraneka Ragam 

Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dalam 

proses belajar mengajar. Tidak semua siswa memiliki keberanian 



untuk berpartisipasi secara aktif pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung. Ada sebagian siswa yang aktif berpartisipasi dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, namun ada beberapa siswa yang 

cenderung pasif atau kurang berpartisipasi. Hal ini disebabkan oleh 

karakter siswa yang beraneka ragam.  

d. Kompetensi Guru 

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi 

yang harus dimiliki oleh guru dalam jenjang pendidikan apapun, yang 

mencakup kompetensi kepribadian dan kemasyarakatan.  

Kegiatan pembelajaran dan hasil belajar siswa tidak saja 

ditentukan oleh manajemen sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana 

pembelajaran, tetapi sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh karena 

itu, kompetensi guru sangat penting, karena dengan kompetensi yang 

dimiliki guru akan mendorong terciptanya kegiatan dan hasil belajar 

yang optimal.  

Guru yang teruji kompetensinya akan lebih mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan, sehingga mampu mengembangkan kompetensi 

seluruh peserta didik secara optimal (E. Mulyasa, 2005:190) 

Kompetensi guru di SMA Negeri 4 Tegal, terutama guru PKn 

masih kurang bagus. Guru PKn di SMA Negeri 4 Tegal ini 

menganggap bahwa pelaksanaan penilaian portofolio dilaksanakan 

pada semua kompetensi dasar atau pokok bahasan. Padahal tidak 



semua kompetensi dasar atau pokok bahasan tersebut bisa diterapkan 

penilaian portofolio. Dalam pelaksanaan penilaian portofolio, guru 

tersebut tidak pernah mengikuti seminar atau pelatihan tentang 

penilaian portofolio. Pihak sekolah hanya menunjuk satu guru, yaitu 

guru Bahasa Indonesia untuk mengikuti seminar atau pelatihan 

penilaian portofolio. Guru yang bersangkutan itupun tidak 

menerapkan penilaian portofolio pada mata pelajaran yang 

diampunya. Hal ini menyebabkan guru mata pelajaran PKn kurang 

menguasai pedoman penilaian portofolio, sehingga siswa kurang 

kreatif dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

B. Pembahasan 

1. Perencanaan Penilaian Portofolio Mata pelajaran PKn di SMA 

Negeri 4 Tegal 

Suatu penilaian tidak dapat dipisahkan dari proses belajar 

mengajar, karena pada dasarnya penilaian pembelajaran bertujuan untuk 

memperbaiki proses dari pembelajaran itu sendiri. Dengan hasil penilaian 

tersebut, maka guru dapat mengetahui sampai dimana penguasaan siswa 

terhadap materi yang telah diberikan guru kepada siswa. Hasil penilaian 

tersebut, dapat menjadi masukan bagi guru untuk meningkatkan 

kemampuan guru dalam mengajar, dan guru dapat membantu siswa 

dalam mengatasi setiap kesulitan siswa dalam proses belajar mengajar, 

sehingga siswa dapat mencapai perkembangan kemampuan 



pengetahuannya dengan optimal. Oleh karena itu, penilaian harus 

direncanakan sedini mungkin bersama-sama dengan perencanaan 

pembelajaran. 

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting, agar dapat 

melaksanakan suatu penilaian dengan baik. Dalam merencanakan 

penilaian portofolio pada mata pelajaran PKn, guru menerapkan pada 

penilaian proses dan hasil belajar sekaligus. Guru menyusun sistem 

penilaian dan perangkat pembelajaran yang meliputi Rencana 

Pembelajaran dan satuan Pembelajaran. Penyusunan sistem penilaian 

dijadikan satu dengan silabus dipengaruhi oleh kemampuan atau 

kompetensi guru mata pelajaran PKn. Penyusunan silabus di SMA Negeri 

4 Tegal ini sudah sesuai dengan silabus Kurikulum Berbasis Kompetensi 

2004, karena memang di SMA Negeri 4 Tegal masih menggunakan KBK 

2004. Karena dalam sistem penilaian yang dijadikan satu dengan silabus, 

berisi penilaian yang meliputi jenis tagihan, bentuk tagihan, dan contoh 

instrumen. Dengan adanya contoh instrumen tersebut, akan memberikan 

kemudahan kepada guru untuk membuat instrumen soal, dengan cara 

mengembangkan contoh instrumen tersebut. Misalnya pada kompetensi 

dasar ”membandingkan sistem pemerintahan.” Contoh instrumennya 

adalah ”Buatlah rincian tentang ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer 

dan Presidensial!” (lihat Lampiran 11). Dari contoh instrumen ini guru 

tinggal mengembangkan saja. 



Jenis tagihan yang digunakan di SMA negeri 4 Tegal adalah 

pertanyaan lisan, ulangan blok, dan tugas kelompok. Pada pertanyaan 

lisan, guru mata pelajaran PKn menyiapkan beberapa pertanyaan yang 

akan diajukan kepada siswa, sesuai dengan kompetensi dasar yang telah 

diberikan oleh guru. Guru secara spontan memberikan pertanyaan kepada 

siswa. Pertanyaan lisan di sini dilakukan pada awal kegiatan belajar 

mengajar berlangsung. Jadi pertanyaan lisan ini seperti pre-tes siswa. 

Apakah siswa sebelumnya telah belajar materi yang akan diberikan oleh 

guru tersebut atau tidak. Misalnya, pada kompetensi dasar ”kemampuan 

mengevaluasi sistem pemerintahan.” Guru memberikan pertanyaan lisan 

seperti: ”Jelaskan pengertian sistem pemerintahan presidensial dan sistem 

pemerintahan parlementer?” (lihat Lampiran 10). Guru menilaia siswa 

pada saat siswa menjawab pertanyaan tersebut. Guru menilaia bagaimana 

sikap siswa ketika menjawabnya, apakah siswa tersebut dapat dengan 

mudah menjawabnya, atau siswa tersebut ragu-ragu untuk menjawabnya. 

Sikap siswa tersebut dinilai dengan menggunakan lembar 

pengamatan (lihat Lampiran 17). Dengan kriteria penilaian, siswa diberi 

skor 2 apabila sering dilakukan, dan siswa diberi skor 1 apabila jarang 

dilakukan. Semua skor dijumlah dan dibagi sesuai dengan jumlah 

pertanyaan yang ada. 

Pertanyaan lisan termasuk pada tes subjektif dan bentuk 
instrumennya soal uraian. Tes subjektif memiliki beberapa kekuatan 
meliputi. 
a. mudah disiapkan dan disusun; 
b. tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-

untungan; 



c. mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta 
menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus; 

d. memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya 
dengan gaya bahasa dan caranya sendiri; 

e. dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang 
diteskan 

Kelemahan dari tes subjektif atau pertanyaan lisan meliputi. 
a. kadar validitas dan reabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi 

mana dari pengetahuan siswa yang betul-betul tekah dikuasai; 
b. kurang representatif dalam hal mewakili seluruh scope bahan 

pelajaran yang akan dites karena soalnya hanya beberapa saja 
(terbatas); 

c. cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif; 
d. pemeriksaannya lebih sulit sebab membutuhkan pertimbangan 

individual lebih banyak dari penilai 
e. waktu untuk mengoreksinya lama dan tidakdapat diwakilkan kepada 

orang lain. 
(Arikunto, 2002:163) 
 

Pertanyaan lisan yang diajukan oleh guru PKn di SMA Negeri 4 

Tegal kepada siswa, masih banyak dipengaruhi unsur subjektifitas. 

Terkadang guru PKn melihat pada individu siswa. 

Ulangan blok di SMA Negeri 4 Tegal dilaksanakan sebanyak tiga 

kali dalam satu semester, yaitu ulangan blok I, ulangan blok II, dan 

ulangan blok III. Bentuk instrumen dari ulangan blok di SMA Nmegeri 4 

Tegal adalah pilihan ganda dan soal uraian, dan guru telah menyiapkan 

kunci jawabannya terlebih dahulu (lihat Lampiran 12) dengan 

menyiapkan soal pilihan ganda sebanyak 45 butir soal, dan 5 soal uraian, 

dengan lama waktu mengerjakan 90 menit.  

Dalam tugas kelompok, guru menyiapkan tema aktual yang akan 

dibahas sebagai materi diskusi. Guru sebelumnya mendiskusikan tema 

tersebut kepada siswa, tentang tema apa yang akan dijadikan tema dalam 

diskusi. Guru juga menyiapkan indikator keaktifan belajar siswa yang 



terdiri dari 8 indikator siswa, yang meliputi keberanian siswa untuk 

tampil di depan kelas, kemampuan bertanya, kemampuan menanggapi 

jawaban, kemampuan memberikan saran atau pendapat, kemampuan 

menerima saran, kemampuan untuk berpendapat, kemampuan untuk 

menyanggah jawaban, serta kemampuan untuk menjawab pertanyaan 

yang dimasukkan dalam lembar pengamatan (lihat Lampiran 16).  

  Perencanaan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan memilih 

alat yang tepat. Misalnya untuk mengukur aspek kognitif, maka alat 

penilaian yang digunakan adalah bentuk soal pilihan ganda dan uraian, 

sedangkan untuk aspek psikomotor, alat penilaian yang digunakan berupa 

hasil karya, yaitu tugas makalah presentasi atau diskusi. Dalam 

perencanaan penilaian sebaiknya siswa diikutsertakan, misalnya untuk 

menyusun tugas makalah diskusi, maka siswa dimintai pendapatnya 

tentang tema yang akan dipilih untuk diskusi nanti, waktu yang 

dibutuhkan untuk diskusi, serta kriteria penilaian kegiatan diskusi 

tersebut. 

 

2. Pelaksanaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran PKn di SMA 

Negeri 4 Tegal 

Setelah guru membuat rencana penilaian, maka guru kemudian 

melaksanakan penilaian, yang dimulai dari kegiatan pengamatan, 

pencatatan, dan penarikan kesimpulan. Pengamatan dilakukan terhadap 

hasil tes siswa, tugas-tugas terstruktur siswa yang meliputi pengerjaan 



soal-soal latihan di LKS dan tugas membuat makalah kelompok, dan 

pengamatan perilaku siswa. Perilaku harian siswa mengacu pada 

pertimbangan sikap siswa, dilihat dari sikap siswa, misalnya ada siswa 

yang nilainya bagus namun sikap dan tingkah lakunya tidak baik, maka 

dalam memberikan penilaian, guru mengurangi nilai siswa tersebut. Hasil 

pengamatan tersebut kemudian dicatat dalam lembar pengamatan perilaku 

siswa (lihat Lampiran 15), dan dimasukkan dalam format rekapitulasi 

data nilai siswa termasuk di dalamnya nilai-nilai tugas-tugas terstruktur. 

Format rekapitulasi data nilai siswa meliputi nilai ulangan, nilai praktik, 

dan nilai sikap. Nilai tugas terstruktur dimasukkan dan dicatat pada nilai 

praktik. Nilai hasil tes formatif dan sumatif serta nilai tugas terstruktur 

dihitung rata-ratanya, kemudian guru menarik kesimpulan tentang nilai 

akhir masing-masing siswa yang didasarkan pada indikator yang ada 

yaitu hasil tes dan tugas terstruktur. Sehingga akan menghasilkan 

kesimpulan tentang prestasi belajar siswa selama proses pembelajaran 

yang berlangsung dari awal hingga akhir pembelajaran. 

Indikator penilaian portofolio pada mata pelajaran PKn di SMA 

Negeri 4 Tegal meliputi, hasil tes formatif dan sumatif siswa, serta tugas-

tugas terstruktur. Tes hasil formatif diselenggarakan setelah siswa 

mempelajari satu kompetensi dasar. Tes sumatif dilakukan pada akhir 

semester.  

 



Instrumen penilaian yang digunakan dalam tes formatif dan 

sumatif adalah pilihan ganda dan uraian. Misalnya guru menggunakan 

instrumen penilaian yang berbentuk pilihan ganda dan soal uraian, dan 

guru sebelumnya telah menyiapkan kunci jawabannya. Guru sebelumnya 

menyiapkan soal pilihan ganda sebanyak 45 butir soal, dan 5 soal uraian, 

dengan waktu mengerjakan 90 menit.  Sebelumnya guru menjelaskan 

instruksi pengerjaannya dengan jelas sehingga siswa tidak bingung untuk 

mengisi jawaban pada soal pilihan ganda. Misalnya dengan menyediakan 

tempat tersendiri yaitu untuk menuliskan jawaban-jawaban tersebut, yaitu 

pada lembar jawaban (lembar jawaban terlampir), kemudian siswa 

diinstruksikan untuk membubuhkan tanda silang (x) dalam kotak jawaban 

yang telah disediakan. Bentuk soal pilihan ganda tersebut misalnya pada 

kompetensi dasar kemampuan mengevaluasi pengaruh globalisasi 

terhadap bangsa dan negara Indonesia, guru membuat soal pilihan ganda 

salah satunya sebagai berikut. 

Nilai moral yang patut kita kembangkan pada era globalisasi adalah.... 

a. mau menerima perubahan yang konstruktif 

b. menolak pengaruh budaya asing 

c. tidak mau diatur oleh orang lain  

d. melakukan unjuk rasa setiap kampanye 

e. memanfaatkan seluruh pengaruh budaya asing 



Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa jawabannya adalah ”a”, 

karena yang sesuai dengan nilai moral yang dikembangkan dalam era 

globalisasi adalah mau menerima perubahan konstruktif.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tes pilihan ganda adalah 

sebagai berikut. 

a. pokok soal (stem) yang merupakan permasalahan harus dirumuskan 

secara jelas; 

b. perumusan pokok soal dan alternatif jawaban hendaknya merupakan 

pernyataan yang diperlukan saja; 

c. pada pokok soal (stem) sedapat mungkin dihindari pernyataan yang 

bersifat negatif; 

d. alternatif jawaban (option) sebaiknya logis dan pengecoh (distractor) 

berfungsi (menarik); 

e. untuk setiap soal hanya ada satu jawaban yang benar atau yang paling 

benar. 

Dari contoh soal diatas, dapat diketahui pokok soal yang 

merupakan permasalahan sudah cukup jelas, yaitu nilai moral yang patut 

kita kembangkan pada era globalisasi. Alternatif jawaban masih berkaitan 

dengan apa yang terjadi pada era globalisasi. Pada soal tersebut distractor 

(pengecoh) terdapat pada b. menolak pengaruh budaya asing; c. tidak 

mau diatur oleh orang lain; d. melakukan unjuk rasa setiap kampanye; e. 

memanfaatkan seluruh pengaruh budaya asing. 



Dalam menyusun suatu tes formatif dan tes sumatif, guru 

menggunakan syarat-syarat tes yang baik, yang meliputi validitas, 

reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Pada prinsip 

validitas ini, suatu tes dikatakan valid, yaitu apabila tes tersebut 

mengukur apa yang hendak diukur.  Suatu tes dikatakan reliabel apabila 

hasil-hasil tersebut  menunjukkan ketetapan. Dengan kata lain, jika tes 

tersebut diberikan kepada siswa dengan tes yang sama pada waktu yang 

berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada dalam urutan ranking yang 

sama dalam kelompoknya. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas 

apabila dalam melaksanakan tes tersebut tidak ada faktor subjektif. 

Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes 

tersebut bersifat praktis, mudah dalam pengadministrasiannya. Sebuah tes 

dikatakan memiliki prinsip ekonomis, apabila tes tersebut tidak 

membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan 

waktu yang lama. Jadi dalam hal ini, guru mata pelajaran PKn  di SMA 

Negeri 4 Tegal belum memenuhi semua syarat dalam membuat tes 

tersebut, diantaranya berkaitan dengan prinsip validitas, reliabilitas, 

objektifitas, praktikabilitas, dan ekonomis. Pada prinsip validitas ini tes 

yang diberikan kepada siswa dapat memberikan data yang benar 

berkaitan dengan soal. Prinsip reliabilitas di SMA Negeri 4 Tegal berlaku 

pada soal tes yang diberikan kepada siswa,karena tes tersebut 

menunjukkan ketetapan hasil tes. Dengan kata lian, jika soal tes diberikan 

pada waktu yang berlainan maka akan menghasilkan nilai atau hasil yang 



sama. pada pelaksanaan tes di SMA Negeri 4 Tegal, guru terkadang 

masih menggunakan subjektifitas. Misalnya ketika guru mengajukan 

pertanyaan kepada siswa, guru tersebut malah melihat pada individu 

siswa itu sendiri, bukan pada hasil kerjanya. Praktikabilitas, yaitu tes 

yang mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dilengkapi dengan 

petunjuk yang jelas. Dalam hal ini, tes yang dilaksanakan di SMA Negeri 

4 Tegal memenuhi syarat tersebut, yaitu pada tes pilihan ganda. Karena 

pada tes pilihan ganda ini, guru sudah terlebih dahulu membuat kunci 

jawabannya, sehingga guru dengan mudah memeriksa hasil tes formatif 

dan sumatif siswa yang berbentik pilihan ganda ini. 

Sebagian siswa memperoleh nilai baik karena bentuk soal yang 

diberikan pilihan ganda. Dengan bentuk soal pilihan ganda, siswa akan 

dengan mudah untuk bekerja sama dengan siswa lain dengan 

menggunakan kode-kode tertentu. Dengan bentuk soal pilihan ganda 

pula, dapat mendorong siswa untuk melakukan tebak-tebakan untuk 

menjawab soal pilihan ganda tersebut, misalnya dengan menghitung 

jumlah kancing baju sekolah. Hal ini akan berbeda jika menggunakan 

soal berbentuk uraian, dimana dengan soal uraian maka siswa tidak bisa 

untuk melakukan tebak-tebakan untuk menjawab soal uraian. Karena 

dalam soal uraian siswa dituntut untuk dapat memiliki kemampuan 

kreatifitas siswa dalam menyusun setiap kata menjadi sebuah kalimat 

yang baik, sehingga mudah dipahami oleh guru ketika guru mengkoreksi 

hasil ulangan siswa.  



Tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh guru mata pelajaran 

PKn kepada siswa bisa berupa soal-soal latihan yang terdapat di dalam 

LKS, serta menyusun makalah kelompok dengan tema potensi diri. Dari 

tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh guru mata pelajaran PKn, 

sebagian besar siswa memperoleh nilai baik, terutama dalam mengerjakan 

soal-soal latihan yang terdapat di dalam LKS, karena jawabannya dapat 

dengan mudah ditemukan di dalam LKS tersebut. Tugas terstruktur 

dengan mengerjakan LKS di SMA Negeri 4 Tegal masih belum 

mencerminkan penilaian portofolio itu sendiri. Dalam LKS Kresna, 

termuat tulisan ”Tugas Portofolio” (lihat Lampiran 13, LKS halaman 6), 

pada halaman tersebut tertulis soal: 

1. Tuliskan kesimpulan Anda yang dimaksud dengan sistem 

pemerintahan dilengkapi dengan sumber dasar pemikiran sehingga 

terbentuk suatu kesimpulan! 

Pengertian Sistem Pemerintahan 

Dasar Pemikiran Kesimpulan 

  

  

 

Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa, soal tersebut tidak 

mencerminkan penilaian portofolio. Padahal yang dimaksud penilaian 

portofolio menurut Pedoman Penilaian Kelas merupakan penilaian 

berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang 



menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu 

periode tertentu (2004:22 ). Kumpulan informasi tersebut saling berkaitan 

satu dengan lainnya, jadi terdapat benang merah di dalamnya.  

Penilaian portofolio memiliki beberapa karakteristik diantaranya 
sebagai berikut. 
1. memungkinkan peserta didik untuk bekerja seoptimal mungkin tanpa 

adanya tekanan dan batasan waktu, dengan tentunya pertolongan 
berbagai macam sumber, bahan, dan kerjasama satu sama lain antara 
peserta didik dengan peserta didik dan serta peserta didik dengan 
guru. 

2. mencakup kompetensi yang sangat luas dan kompetensi itu sesuai 
dengan tuntutan kurikulum 

3. menunjukkan usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan peserta didik, dan pada akhirnya dapat 
mendemonstrasikan perkembangannya dari waktu ke waktu 

4. merupakan salah satu alat untuk mengukur berbagai macam 
kemampuan peserta didik. Kemampuan menulis, sebagaimana 
kemampuan berbicara lisan dan kemampuan mengkreasi gambar 
dapat dinilai melalui penilaian portofolio.  
(Supranata dan Hatta, 2004:81) 
 
Seharusnya pada contoh soal tersebut di atas dapat menunjukkan 

usaha dari setiap siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kemampuannya  sehingga pada akhirnya siswa dapat mendemonstrasikan 

perkembangnnya dari waktu ke waktu. Pada kenyataannya, contoh soal 

tersebut berbentuk seperti soal-soal biasa, bukan portofolio. 

Akibat kurangnya pemahaman guru PKn di SMA Negeri 4 tegal 

tentang penilaian portofolio, maka penilaian portofolio hanya formalitas 

saja, tetapi substansinya tidak dilaksanakan. Guru PKn di SMA Negeri 4 

Tegal menganggap bahwa semua pokok bahasan atau kompetensi dasar 

bisa diterapkan penilaian portofolio, padahal pada kenyataannya tidak 

semua kompetensi dasar atau pokok bahasan bisa diterapkan penilaian 



portofolio. Sehingga yang terjadi di SMA Negeri 4 Tegal tidak 

menggunakan penilaian portofolio dengan maksimal. 

Pada saat pelaksanaan diskusi, guru menyimpulkan materi yang 

disampaikan oleh siswa, memberi komentar penampilan siswa pada saat 

tampil di depan kelas, seperti kemampuan menanggapi jawaban, 

keberanian siswa sebagai peserta diskusi untuk menyampaikan 

pertanyaan kepada pemakalah, kemampuan memberikan saran, dan 

berpendapat dalam proses diskusi. Guru juga menilai keaktifan siswa 

secara perorangan dalam pelaksanaan diskusi. Agar diskusi dapat menarik 

perhatian siswa, maka tema yang ditampilkan harus yang aktual. Tetapi 

pada hal ini, ada juga siswa yang tidak memperhatikan jalannya diskusi, 

mereka malah sibuk berdiskusi sendiri dengan teman sebangkunya 

apabila ada pelaksanaan diskusi. Padahal diskusi yang dilaksanakan, 

adalah diskusi dengan tema yang aktual. Pengetahuan siswa akan lebih 

luas dengan memperhatikan tema-tema aktual ini. Pelaksanaan diskusi ini 

secara tidak langsung dapat membentuk jiwa yang empati, menggali 

wawasan, serta membentuk pribadi yang selalu berpikiran positif dalam 

menghadapi setiap permasalahan yang ada. 

Dalam pelaksanaan penilaian portofolio menerapkan prinsip 

penilaian proses dan hasil belajar. Proses belajar yang dinilai tersebut 

diperoleh dari tugas-tugas terstruktur, yang dapat berupa mengerjakan 

soal-soal latihan yang terdapat di dalam LKS, dan membuat makalah 

kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas. Pengerjaan soal LKS ini 



diberikan kepada siswa setelah siswa menyelesaikan satu pokok bahasan. 

Dengan membuat makalah kelompok dengan tema yang aktual maka 

siswa akan terdorong untuk mencari bahan makalah dengan cara datang 

ke perpustakaan sekolah dan membaca buku-buku referensi maupun 

koran atau majalah guna menyelesaikan tugas tersebut. Guru membuat 

pedoman penilaian keaktifan belajar siswa untuk mempermudah penilaian 

pada saat diskusi berlangsung. Dengan demikian dapat diketahui 

kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, siapa saja yang 

mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal 

positif yang dapat diambil dari penilaian proses ini adalah nilai kejujuran 

siswa, kemampuan siswa dalam bekerja sama dalam mengerjakan tugas 

kelompoknya, kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat, 

menghargai orang lain ketika sedang memberikan kritik, tanggapan, atau 

pendapat. Sehingga hal positif ini dapat berpengaruh langsung pada sikap 

dan perilaku siswa sehari-hari. Penilaian hasil diperoleh dari hasil tes 

formatif dan sumatif, dan tugas-tugas terstruktur yang dikerjakan siswa. 

Penilaian portofolio dapat dijadikan media untuk merefleksikan 

pengalaman belajar yang telah siswa lakukan. Tetapi pada penilaian 

portofolio di SMA Negeri 4 Tegal, siswa tidak bisa merefleksikan 

pengalaman belajar mereka. Hal ini dikarenakan, guru mata pelajaran 

tidak mengarsip atau menyimpan hasil tes siswa, dan tugas-tugas 

terstruktur siswa ke dalam suatu bundel atau folder. Jika hal ini 

dilaksanakan, maka siswa bisa setiap saat mengetahui perkembangan 



belajarnya, sampai sejauh mana kemampuan pemahaman materi yang 

dimiliki oleh siswa. 

Program remidi adalah program pembelajaran ulang, sedangkan 

program pengayaan bermanfaat untuk memperkuat penguasaan 

kompetensi dasar yang telah dipelajari namun belum tuntas sepenuhnya. 

(Depdiknas, 2004:16). Dalam penerapannya di SMA Negeri 4 Tegal, 

kriteria yang digunakan dalam remidi adalah 65%, maka siswa yang 

belum tuntas 65% harus mengikuti program remidi, dan bagi siswa yang 

telah tuntas 65% harus mengikuti program pengayaan. 

Dalam pelaksanaan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di 

SMA Negeri 4 Tegal ditemukan beberapa hambatan, seperti waktu, 

tempat penyimpanan folder portofolio, karakter siswa yang beraneka 

ragam, dan kompetensi guru. Hambatan waktu disini, terkait dengan tidak 

tersedianya waktu untuk mengkoreksi setiap folder tugas terstruktur dan 

hasil tes siswa, karena jumlah siswa yang diajar oleh guru PKn terlalu 

banyak, yaitu 560 siswa. Jadi waktu untuk mengkoreksi satu persatu 

folder tidak ada. Dengan banyaknya jumlah siswa yang diajar oleh guru 

PKn, maka menyebabkan tidak tersedianya tempat untuk menyimpan 

folder portofolio, dibutuhkan tempat tersendiri untuk menyimpannya. 

Kompetensi guru yang masih rendah terutama berkaitan dengan penilaian 

portofolio dikarenakan tidak diikutsertakannya guru dalam mengikuti 

seminar atau pelatihan tentang portofolio. Dalam pelaksanaannya malah 

bukan guru mata pelajaran PKn yang dikutsertakan dalam pelatihan 



penilaian portofolio, tetapi malah guru mata pelajaran Bahasa Indonesia 

yang diikutsertakan, dan guru Bahasa Indonesia itu sendiri juga tidak 

menerapkan penilaian portofolio dalam kegiatan belajar mengajarnya. 

Dengan masih rendahnya kompetensi guru mata pelajaran PKn di SMA 

Negeri 4 Tegal ini mengakibatkan ada sebagian siswa yang tidak 

berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, siswa cenderung untuk 

pasif atau kurang berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Guru 

cenderung untuk menggunakan penilaian yang biasa, tidak menggunakan 

penilaian portofolio yang sesuai dengan pedoman penilaian portofolio 

yang ada.  

Setelah mengikuti mata pelajaran PKn, siswa tidak hanya 

memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan saja, melainkan juga 

memiliki keterampilan sosial, seperti kemampuan untuk memberikan 

kritik kepada orang lain dengan sopan dan baik, kemampuan menghargai 

orang lain, serta kemampuan untuk mengemukakan ide atau pendapat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Perencanaan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 

Tegal belum berjalan dengan maksimal, tetapi guru sudah melakukan 

kegiatan perencanaan pada umumnya, yaitu: (a) membuat perangkat 

pembelajaran dan sistem penilaian yang dijadikan satu dengan silabus; (b) 

menentukan jenis tagihan dan instrumen penilaian yang dibutuhkan; (c) 

menyusun format penilaian yang dimasukkan dalam buku rekapitulasi  

data nilai siswa. 

2. Pelaksanaan penilaian portofolio mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 

Tegal belum dilaksanakan dengan maksimal, karena penilaian secara 

keseluruhan belum sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam 

Kurikulum 2004 dan pedoman penilaian portofolio. Guru PKn di SMA 

Negeri 4 Tegal menganggap bahwa semua pokok bahasan atau 

kompetensi dasar bisa diterapkan penilaian portofolio, padahal pada 

kenyataannya tidak semua kompetensi dasar atau pokok bahasan bisa 

diterapkan penilaian portofolio. Selain itu dalam pelaksanaan penilaian 

portofolio mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Tegal terdapat beberapa 

hambatan yang dihadapi oleh guru mata pelajaran PKn. 
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3. Hambatan dalam Pelaksanaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran PKn di 

SMA Negeri 4 Tegal 

a. Waktu 

Karena jumlah siswa yang terlalu banyak, maka waktu yang tersedia 

tidak ada untuk mengkoreksi setiap folder siswa tidak ada. Selain itu 

siswa membutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan portofolio 

tersebut bagi siswa.  

b. Tempat Penyimpanan Folder Portofolio 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran PKn, 

penilaian portofolio di SMA Negeri 4 Tegal belum dilaksanakan 

dengan maksimal sehingga tidak terdapat folder portofolio. 

c. Karakter Siswa yang Beraneka Ragam 

Setiap siswa memiliki tingkat pemahaman yang berbeda dalam 

proses belajar mengajar. Tidak semua siswa memiliki keberanian 

untuk berpartisipasi secara aktif pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.  

d. Kompetensi Guru 

Kompetensi guru PKn di SMA Negeri 4 Tegal masih rendah atau 

kurang bagus. Akibat kurangnya pemahaman guru tentang penilaian 

portofolio, maka penilaian portofolio hanya formalitas saja, tetapi 

substansinya tidak dilaksanakan. Guru PKn di SMA Negeri 4 Tegal 

menganggap bahwa semua pokok bahasan atau kompetensi dasar bisa 

diterapkan penilaian portofolio, padahal pada kenyataannya tidak 

semua kompetensi dasar atau pokok bahasan bisa diterapkan penilaian 

portofolio. 



B. Saran 

Setelah mengetahui bagaimana pelaksanaan penilaian portofolio 

mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Tegal, maka peneliti mengajukan 

beberapa saran yang mungkin akan bermanfaat bagi guru, siswa, maupun 

sekolah. 

1. Bagi Guru 

Dalam penelitian ini terungkap bahwa penilaian portofolio mata 

pelajaran PKn belum dilaksanakan secara maksimal dalam kegiatan 

belajar mengajar. Untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan 

penilaian portofolio mata pelajaran PKn, hendaknya guru menyediakan 

waktu luang untuk melaksanakan penilaian portofolio, dengan jumlah 

jam mengajar yang lebih sedikit dan jumlah siswa yang lebih kecil, 

maka guru diharapkan bisa melaksanakan penilaian portofolio 

berdasarkan kurikulum 2004 dan pedoman penilaian portofolio dengan 

baik.  

2. Bagi Sekolah 

Sekolah hendaknya meningkatkan kerjasama antara siswa, guru dan 

sekolah, untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Karena dengan 

kerjasama tersebut tujuan yang diharapkan menjadikan siswa kreatif 

akan lebih mudah tercapai. Sekolah hendaknya mendukung adanya 

penilaian portofolio dengan mengikutsertakan guru mata pelajaran PKn 

dalam seminar portofolio, memberikan tempat khusus untuk menyimpan 

bundel-bundel atau folder portofolio jika penilaian portofolio 



dilaksanakan berdasarkan pedoman yang sesungguhnya, mencari dan 

mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami guru dalam menerapkan 

penilaian portofolio misalnya tidak tersedianya waktu luang karena 

jumlah jam mengajar guru yang banyak, mencari dan mengatasi 

kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa terutama mengenai mata 

pelajaran PKn. 

3. Bagi LPTK 

LPTK hendaknya meningkatkan kualitas lulusan calon guru dengan cara 

memberikan bekal pada lulusan calon guru yang berkaitan dengan 

penilaian siswa, terutama pada penilaian portofolio, sehingga dihasilkan 

tenaga pendidik yang memiliki kompetensi yang baik. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK GURU 

 

A. Identitas Responden 

Wawancara ke  : 

Hari/tanggal/waktu  : 

Nama Sekolah  : 

Nama Responden  : 

Alamat Responden : 

Lama Mengajar : 

Pendidikan Terakhir  : 

 

B. Pertanyaan  

1. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian portofolio mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan di SMA Negeri 4 Tegal? 

a. Apa yang dimaksud dengan penilaian portofolio menurut pendapat 

Ibu? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

b. Apakah Ibu sering menghadiri seminar tentang portofolio dan 

penilaiannya? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

c. Apakah dalam mengikuti seminar tersebut atas kehendak sendiri atau 

pihak sekolah? 



Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

d. Persiapan apa sajakah yang dilakukan oleh Ibu sebelum Ibu 

menggunakan portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

e. Persiapan apa sajakah yang dilakukan Ibu sebelum menyusun kisi-kisi 

penilaian portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

f. Persiapan apa sajakah yang dilakukan Ibu sebelum menyusun kisi-kisi 

soal ulangan? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

g. Bentuk penilaian portofolio apa sajakah yang Ibu gunakan di SMA 

Negeri 4 Tegal? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  



....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

h. Bagaimanakah format penilaian portofolio yang Ibu gunakan di SMA 

Negeri 4 Tegal? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

i. Apakah Ibu menggunakan prinsip-prinsip penilaian portofolio yang 

ada? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

j. Apa sajakah prinsip-prinsip penilaian portofolio yang Ibu gunakan? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

k. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip-prinsip penilaian portofolio yang 

Ibu gunakan? Apakah prinsip-prinsip tersebut berjalan dengan 

pelaksanannya? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  



l. Adakah perbedaan penilaian portofolio pada saat KBK 2004 dengan 

KTSP 2006? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

m. Apakah Ibu menerapkan penilaian portofolio pada kelas yang Ibu ajar? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

n. Bagaimanakah penilaian portofolio yang telah Ibu laksanakan? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

o. Apakah dalam menerapkan penilaian portofolio Ibu menggunakan 

waktu khusus di luar jam tatap muka? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

p. Apakah penilaian portofolio di sekolah Ibu dapat meningkatkan 

antusias siswa untuk mengeluarkan pendapatnya? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  



....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

q. Apakah dengan penilaian portofolio siswa lebih memahami apa yang 

diberikan oleh Ibu? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

r. Bagaimana sikap siswa terhadap tugas yang Ibu berikan? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

s. Dalam memberikan penilaian kepada siswa selain dari hasil ulangan, 

apakah Ibu juga mempertimbangkan sikap dan tingkah laku siswa 

sehari-hari? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

t. Bagaimana penilaian Ibu, ketika ada siswa yang nilainya baik tetapi 

sikapnya tidak baik? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  



u. Motivasi apakah yang Ibu berikan kepada siswa agar nilai ulangannya 

tinggi? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

v. Bagaimana cara Anda untuk memotivasi siswa agar mendapatkan nilai 

ulangan tinggi ? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

w. Apakah wali kelas atau guru lain ikut mempengaruhi penilaian 

portofolio Ibu? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

 

x. Dari manakah sumber soal ulangan yang Ibu berikan kepada siswa? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

y. Bagaimanakah cara penilaian Ibu terhadap pelaksanaan remidi, 

pengayaan, diskusi? 

Jawab:.........................................................................................................  



....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

z. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan remidi, pengayaan, diskusi yang 

Ibu adakan di kelas? Bagaimanakah cara Ibu untuk mendapatkan buku 

literatur yang sesuai dengan KBK atau portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam melaksanakan penilaian 

portofolio mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Tegal? 

a. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu ketika menyusun kisi-kisi 

penilaian portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

b. Bagaimana upaya yang dilakukan Ibu untuk mengatasi hambatan 

tersebut? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

c. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu ketika membuat kisi-ksi soal 

ulangan? 

Jawab:.........................................................................................................  



....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

d. Dalam menyusun kisi-kisi penilaian portofolio, hambatan apa sajakah 

yang paling sulit Ibu alami? Mengapa? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

e. Upaya apa sajakah yang Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan 

tersebut? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

 

f. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu  dalam membuat laporan hasil 

penilaian portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

g. Hambatan apa sajakah yang dialami ketika Ibu memberikan tugas 

berupa portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  



....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

h. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu ketika dikeluarkannya KTSP 

2006? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

i. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu ketika membuat soal ulangan 

berdasarkan KBK 2006? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

 

j. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu ketika akan melaksanakan 

remidi? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

k. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu ketika melaksanakan 

pengayaan? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  



l. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu kerika melaksanakan diskusi? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

m. Hambatan apa sajakah yang dialami Ibu dalam melaksanakan prinsip-

prinsip penilaian portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

n. Apakah Ibu mengalami hambatan ketika mendapatkan buku literatur 

yang sesuai dengan KBK atau portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

3. Apakah penilaian portofolio digunakan oleh guru mata pelajaran PKn di 

SMA Negeri 4 Tegal? 

a. Apakah Ibu menggunakan penilaian portofolio di SMA Negeri 4 

Tegal? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

b. Berapa kali Ibu melaksanakan penilaian portofolio dalam setiap pokok 

bahasan? 



Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

c. Mengapa penilaian portofolio jarang digunakan oleh Ibu? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

d. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi hal tersebut? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

e. Apakah Ibu menggunakan cara penilaian lainnya selain penilaian 

portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

f. Alasan apa yang paling menonjol mengapa penilaian portofolio jarang 

digunakan? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  



g. Bagaimana cara Ibu dalam mengatasi alasan tersebut? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

h. Apakah siswa Ibu mengerti atau paham tentang penilaian portofolio? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

 

i. Apakah pihak sekolah mengetahui bahwa penilaian portofolio jarang 

digunakan oleh Ibu? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

j. Apa sajakah tindakan dari sekolah untuk mengatasi hal tersebut? 

Jawab:.........................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

....................................................................................................................  

 

 



INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK SISWA 

 

A. Identitas Responden 

Wawancara ke  : 

Hari/tanggal/waktu  : 

Nama Sekolah  : 

Nama Responden  : 

Umur Responden : 

Kelas  : 

 

B. Pertanyaan  

1. Apakah Anda mengetahui apa itu portofolio? Jelaskan! 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

2. Apakah Anda mengetahui apa itu penilaian portofolio? Jelaskan! 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

3. Apakah guru Anda menjelaskan tentang apa itu portofolio? 

 Jawab:...............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................    

4. Apakah guru Anda menjelaskan tentang apa itu penilaian portofolio? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 

5. Bagaimana  sikap Anda dengan diberikannya tugas portofolio? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  



..........................................................................................................................  

6. Apakah dengan adanya penilaian portofolio dapat meningkatkan antusias 

atau semangat  Anda untuk mengeluarkan pendapat Anda di kelas? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

7. Apakah dengan adanya portofolio ini Anda menjadi lebih paham pada 

setiap materi yang diberikan oleh guru Anda? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

8. Apakah Anda mengalami kesulitan  dalam mengerjakan tugas portofolio 

dari guru? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

9. Apakah Anda merasa keberatan dengan tugas portofolio yang diberikan 

oleh guru Anda? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

10. Apakah guru Anda memberikan petunjuk sebelum mengerjakan tugas-

tugas portofolio? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

11. Apakah sebelum mengadakan ulangan guru memberikan terlebih dahulu? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

12. Apakah ada sanksi untuk siswa yang mencontek? 



Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

13. Apakah guru membagikan hasil ulangan kepada siswa? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

14. Apakah guru memberi PR? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

15. Apakah guru mengadakan diskusi di kelas Anda? Berapa kali? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

16. Apakah guru melakukan remidi ketika siswa nilainya belum tuntas? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

17. Apakah guru melakukan pengayaan ketika siswa nilainya belum tuntas? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 

18. Apakah waktu remidi di luar jam tatap muka? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

19. Apakah waktu pengayaan di luar jam tatap muka? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  



..........................................................................................................................  

20. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas  portofolio 

dari guru? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

21. Apakah guru Anda memberi petunjuk sebelum mengerjakan ulangan? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

22. Apakah guru Anda memberikan motivasi kepada siswa yang nilainya 

tinggi? 

Jawab:...............................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEMBAR PENILAIAN PERILAKU HARIAN SISWA 
 

 
Penilaian No

.  

Perilaku Yang Muncul 

Positif Negatif 

Paraf 

Guru 

Tempat 

dan Waktu

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

LEMBAR PENGAMATAN DISKUSI 



Nama : 

Kelas : 

Skor No.  Kemampuan atau Keterampilan 

1 2 

1. Keberanian siswa untuk tampil di depan 

kelas untuk menyampaikan materi 

  

2. Kemampuan bertanya   

3. Kemampuan menanggapi jawaban   

4. Kemampuan memberi saran   

5. Kemampuan menerima saran   

6. Kemampuan berpendapat   

7. Kemampuan menyanggah jawaban   

8. Kemampuan menjawab pertanyaan   

Jumlah   

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN PERTANYAAN LISAN 

 



Nama   : 

Kelas   : 

Kompetensi Dasar : 

Skor No. Pertanyaan Lisan 

Langsung 

dan benar 

Ragu-ragu Tidak 

Menjawab 

1.     

2.     

3.     

Jumlah    

 

 

 

 

 

 


