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Pembelajaran saat ini perlu lebih menekankan kepada “how” 
(bagaimana membelajarkan) daripada “what” (apa yang dibelajarkan). 
Guru tidak lagi hanya bertugas memberikan  informasi kepada siswa. 
Tugas guru saat ini diharapkan dapat memotivasi siswa untuk mencari 
informasi baru di luar kelas, karena guru bukan satu-satunya sumber 
belajar. Model pembelajaran portofolio merupakan alternatif cara belajar 
siswa aktif dan cara mengajar guru aktif, karena sebelum, selama dan 
sesudah proses pembelajaran guru dan siswa dihadapkan pada sejumlah 
kegiatan. Diharapkan siswa akan mendapatkan banyak manfaat baik hasil 
belajar utama maupun hasil pengiring akademik dan sosial. SD Negeri 
Barusari 03 Semarang merupakan salah satu sekolah dasar yang 
menerapkan pembelajaran portofolio sejak dua tahun yang lalu. 
Bagaimana proses pembelajaran portofolio yang dilaksanakan dan 
kendala-kendala apa yang dialami dalam pelaksanaan pembelajaran 
portofolio di SD Negeri Barusari 03 Semarang? Tujuan penelitian ini untuk 
mengungkap pelaksanaan pembelajaran portofolio dan kendala-kendala 
yang dialami di SD Negeri Barusari 03 Semarang. 

Fokus penelitian yaitu pelaksanaan dan kendala-kendala 
pembelajaran portofolio yang dilaksanakan pada siswa kelas V SD Negeri 
Barusari 03 Semarang. Data diungkap dengan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sumber informan yaitu kepala sekolah, guru 
kelas V dan Siswa kelas V. Data dianalisis dengan teknik deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran portofolio di SD 
Negeri Barusari 03 Semarang dilaksanakan dengan tiga tahap 
pembelajaran yaitu: apersepsi, kegiatan inti dan evaluasi. Pada tahap 
apersepsi guru memberikan gambaran tentang konsep sehari-hari yang 
berkaitan dengan materi yang disampaikan melalui metode tanya jawab. 
Maksud dan tujuan apersepsi ini untuk menggali pengetahuan yang 
dimiliki siswa. Pada kegiatan apersepsi lebih ditekankan pada kegiatan 
siswa untuk menemukan konsep tertentu. Pada kegiatan inti 
pembelajaran, guru menggunakan metode yang bervariasi yaitu tanya 
jawab, eksperimen dan permainan. Guru dalam kegiatan ini sebagai 
fasilitator, sedangkan siswa lebih ditekankan pada keaktifannya. Dalam 
pembelajaran ini guru menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran portofolio 
yaitu prinsip belajar aktif, kelompok belajar kooperatif, pembelajaran 
pertisipatorik, mengajar yang reaktif dan pembelajaran yang 
menyenangkan. Evaluasi yang dilakukan guru tidak hanya pada akhir 



pembelajaran, tetapi juga dalam proses pembelajaran. Pembelajaran 
portofolio di SD Negeri Barusari 03 Semarang belum sepenuhnya dapat 
dilaksanakan secara ideal, karena ada beberapa kendala baik persiapan 
maupun pelaksanaan. Kendala yang dialami dalam tahap persiapan 
pembelajaran portofolio berkaitan dengan dana. Di samping itu kendala 
yang dialami guru dalam persiapan pembelajaran antara lain kesulitan 
dalam pembuatan silabus, pembuatan satuan acara pembelajaran, 
disebabkan karena kurangnya informasi yang masuk ke guru tentang 
pembelajaran portofolio. Berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran 
portofolio, kendala yang dihadapi karena kurangnya fasilitas pembelajaran 
yang ada seperti belum adanya laboratorium sehingga siswa harus 
menyiapkan alat sendiri dengan dana swadaya apabila akan melakukan 
praktikum. Kendala yang lainnya yaitu belum adanya kerjasama antara 
sekolah dengan masyarakat, sehingga guru belum dapat membawa 
informan sebagai salah satu sumber belajar. 

Direkomendasikan kepada beberapa pihak yang terkait antara lain:  
1) Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait 
sebagai informan atau sumber belajar, donatur untuk memperlancar 
proses pembelajaran. 2) Pihak Dinas Pendidikan untuk segera 
memberikan pelatihan atau seminar tentang pembelajaran portofolio, 
sehingga guru lebih memahami konsep portofolio sebagai pembelajaran 
dan sebagai evaluasi. 


