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ABSTRAK 
 

 

 

 

Probosari, Annisa Phieraz. 2018. “Pengembangan Instrumen Penilaian Portofolio 

Berbasis Proyek Materi Program Aplikasi Pengolah Kata”. Tesis. 

Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan. Program 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. 

Supriyadi, M.Si., Pembimbing II Dr. Endang Susilaningsih, M.S. 

Kata Kunci: instrumen penilaian portofolio, project based learning, valid, reliabel 

Pengembangan dan kualitas instrumen penilaian kompetensi siswa dalam 

materi program aplikasi pengolah kata belum terlaksana dengan baik dan belum 
terstandar sehingga kualitasnya belum terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengembangkan instrumen penilaian portofolio berbasis proyek pada 

materi program aplikasi pengolah kata yang berkualitas (valid dan reliabel). 

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian dan pengembangan (R and D). 

Uji coba dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jekulo Kabupaten Kudus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa data faktual penilaian kemampuan 

siswa terhadap materi program aplikasi pengolah kata di SMP belum 

menggunakan instrumen yang terstandar karena guru belum mengembangkan 

instrumen penilaian tanpa melalui uji validitas dan reliabilitas sehingga 

kualitasnya tidak dijamin sebagai instrumen penilaian yang baik. Pengembangan 

prototype instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi program aplikasi 

pengolah kata di SMP menggunakan tahapan pengembangan instrumen penilain 

dari Djemari Mardapi dengan menambahkan 1 (satu) langkah yaitu kegiatan studi 

pendahuluan. Hasil dari pengembangan instrumen ini berupa instrumen dan rubrik 

penilaian pengetahuan, keterampilan, produk, dan presentasi. 

Validasi kelayakan isi instrumen penilaian memperoleh rata-rata skor 

83%, aspek kebahasaan memperoleh rata-rata skor 81% dan dari aspek penyajian 

intrumen penilaian yang dikembangkan memperoleh persentase rata-rata skor 

kelayakan penyajian sebesar 83%. Uji reliabilitas instrumen penilaian portofolio 

berbasis proyek menunjukkan bahwa semua butir instrumen penilaian reliabel 

dengan nilai koefisien Kappa berada pada rentangan antara 0.61 s.d 0.80 > 0.7. 

Respon guru menunjukkan 85% guru menyatakan instrumen penilaian hasil 

pengembangan praktis dan 80% guru menyatakatan berkualitas serta mendapat 

respon positif dari siswa. Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi 

program aplikasi pengolah kata di SMP hasil pengembangan dalam penelitian ini 

sangat cocok untuk diterapkan/disebarluaskan di sekolah lain karena telah teruji 

kualitasnya sebagai instrumen penilaian yang baik yaitu valid dan reliabel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pengembangan tes dirancang untuk melakukan pengukuran terhadap 

hasil belajar, kemampuan umum (abilitas), kemampuan khusus (bakat), maupun 

intelegensi. Tes merupakan salah satu instrumen penilaian yang kemudian 

digunakan menjustifikasi kemampuan siswa. Penilaian adalah proses 

pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran siswa dalam 

kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama 

dan setelah proses pembelajaran (Permendikbud No 104 tahun 2014). 

Penilaian tidak sekadar pengumpulan data, tetapi juga pengolahan untuk 

memperoleh gambaran proses dan hasil belajar siswa. Penilaian dapat mengetahui 

hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh siswa. Huba dan Freed 

(2000) berpendapat penilaian adalah proses pengumpulan dan diskusi informasi 

dari berbagai sumber untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dari 

apa yang diketahui, dipahami dan yang dapat diperbuat siswa dengan pengetahuan 

yang dimiliki sebagai hasil pengalaman pembelajaran. 

Hasil penilaian seyogyanya menginterpretasikan kemampuan siswa 

secara menyeluruh. Penilaian hasil belajar siswa jenjang pendidikan dasar dan 

menengah harus memperhatikan prinsip-prinsip antara lain: sahih, obyektif, adil, 

terpadu, terbuka, holistik dan berkesinambungan, sistematis, akuntabel, dan 
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edukatif (Permendikbud No 104 tahun 2014). Penilaian harus mengukur 

pencapaian kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi (standar  kompetensi 

dan kompetensi dasar) dan standar kompetensi lulusan. 

(1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. (2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur 

dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. (3) Adil, berarti 

penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena berkebutuhan 

khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status 

sosial ekonomi, dan gender. (4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik 

merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

(5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. (6) Holistik dan 

berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek 

kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai 

dengan kompetensi yang harus dikuasai siswa. (7) Sistematis, berarti penilaian 

dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah 

baku. (8) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. (9) Edukatif, berarti penilaian dilakukan 

untuk kepentingan dan kemajuan siswa dalam belajar. 

Penilaian menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dan 

mencakup semua aspek kompetensi untuk memantau perkembangan kemampuan 

siswa. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan 

sehingga diketahui kemampuan siswa secara menyeluruh dan tepat. Penilaian 
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dilakukan untuk semua materi pembelajaran baik yang bersifat teori maupun 

praktek. Semua jenjang pendidikan baik dasar, menengah, tinggi, formal maupun 

non formal menggunakan penilaian sebagai acuan dalam evaluasi pembelajaran 

yang dilakukan maupun evaluasi terhadap kemampuan siswa. Sekolah menengah 

pertama (SMP), sebagai lembaga pendidikan formal mengikuti standar penilaian 

sesuai dengan ketentuan pada semua materi yang dibelajarkan pada jenjang 

pendidikan tersebut. 

Naskah akademik kajian standar isi TIK menyebutkan, bahan kajian 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas VII s/d IX(SMP/MTs) difokuskan 

pada kegiatan yang bersifat aplikatif dan produktif, jugasedikit apresiatif dan 

evaluatif (Puskur,2007).Materi pembelajaran TIK kelas 8 SMP salah satunya 

adalah program aplikasi pengolah kata. Naskah akademik mengindikasikan, 

materi program aplikasi pengolah kata dibelajarkan melalui proses aplikatif dan 

produktif dimana siswa dibawa langsung kepada pengalaman riil. Karakteristik 

mata pelajaran TIK di SMP mengarah pada kegiatan aplikatif, sehingga 

seyogyanya dilakukan model pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar siswa. 

Proses belajar mengajar di kelas khususnya di SMP kenyataanya 

seringkali masih berbenturan dengan persoalan kurangnya pemahaman siswa 

tentang materi yang diajarkan, hal ini  karena banyaknya  siswa  yang  hanya 

dapat menghapal atau mengingat materi dengan baik tetapi tidak mengerti 

maksud, tujuan dan konsep materi  yang  diajarkan.  Proses  pembelajaran  

tersebut menyebabkan pembelajaran menjadi kurang bermakna. Siswa dapat 
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mengingat materi tetapi mereka tidak  mampu  menghubungkan  atau 

mengkaitkan materi ajar yang mereka terima di sekolah dengan aplikasi pada 

permasalahan yang akan mereka temukan nantinya.Sistem penilaian lebih 

mengarahkan hanya pada sisi kognitif C1 sampai dengan C3 menyebabkan 

kemampuan aplikatif siswa kurang terasah. Siswa SMP masih terjebak pada 

pemahaman dasar dengan kemampuan pemecahan masalah yang masih perlu 

dikembangkan dengan penilaian yang mengarahkan siswa pada kemampuan 

aplikatif tersebut. 

Observasi awal dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di 

Kabupaten Kudustanggal 19 Juni tahun 2015, diperoleh hasil penilaian materi 

program aplikasi pengolah kata di SMP masih mengarah pada penilaian yang 

bersifat pengetahuan. Peni (2015) menyatakan guru sudah mencoba membuat 

instrumen penilaian untuk menilai kinerja siswa, tetapi guru belum pernah 

melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penilaian yang 

dikembangkan. Wawancara dilakukan pada guru di sekolah yang berbeda keadaan 

siswa dan kultur. Alif (2015) menjelaskan guru bahkan belum membuat instrumen 

penilaian untuk menilai kinerja siswa terkait materi. Ayu (2015) mengatakan 

belum pernah membuat instrumen penilaian. Penilaian hanya didasarkan pada 

pengamatan obyektif tanpa ada standar yang jelas. Permasalahan penilaian yang 

tidak jauh berbeda antara guru mata pelajaran TIK SMP. 

Materi program aplikasi pengolah kata untuk SMP, selayaknya 

memperhatikan berbagai aspek dalam menentukan metode penilaian yang tepat. 

Penilaian untuk materi tersebut seharusnya dapat menakar kemampuan siswa dari 
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sisi pengetahuan maupun sisi keterampilan. Guru masih kesulitan 

mengembangkan instrumen penilaian yang mengukur sisi pengetahuan dan 

keterampilan sekaligus mengukur kemampuan aplikatif seperti yang seharusnya 

dimiliki generasi abad 21. Generasi yang handal pada abad 21 perlu 

dikembangkan pembelajaran berbasis proyek dengan model penilaian portofolio. 

Miftari (2014) menjelaskan, pembelajaran berbasis proyek adalah langkah terbaik 

membudayakan kemampuan teknologi abad 21dan kerja kelompok adalah 

stimulasi positif pada pembelajaran berbasis proyek. 

Pembelajaran berbasis proyek mengaplikasikan kemampuan teori dan 

praktek, membangun kerja kelompok, dan kemampuan kolaborasi. Penelitian 

mengenai implementasi pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran 

komputer telah dilakukan oleh Asan dan Haliloglu (2005) pada pembelajaran 

komputer SD di Koprubasi Turki. Keterampilan komputer siswa dinilai 

menggunakan rubrik, sedangkan untuk mengukur efektivitas kerja tim, 

komunikasi, dan kemampuan sosial siswa digunakan lembar evaluasi pribadi dan 

kelompok. Penelitian ini menghasilkan respon siswa selama mengerjakan tugas 

bersama memaksimalkan keterampilan komputer mereka termasuk kemampuan 

kolaborasi dan komunikasi. 

Breiter et al (2005) melaksanakan penelitian terhadap mahasiswa ilmu 

komputer dengan menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dalam 

pembelajaran yang dilakukan. Pembelajaran berbasis proyek efektif meningkatkan 

keterampilan sosial dan teknis. Proyek memang terkesan lebih komplek dan lebih 
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mahal dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, tetapi hasil yang 

didapatkan maksimal. Siswa menjadi lebih bertanggungjawab dengan proyeknya. 

Ayu (2015) mengatakan guru masih terpatok dengan penilaian tradisional 

dengan menggunakan paper and pencil test untuk materi ini. Guru masih terbatas 

memahami cara membuat instrumen penilaian yang standar. Guru TIK jarang 

membekali diri dengan pengetahuan mengenai penilaian. Peni (2015) berdalih 

penilaian yang dilakukan selama ini sudah baik tetapi tidak pernah dilakukan 

analisis validitas dan reliabilitas terhadap instrumen penilaiannya. Guru layak 

memberikan alasan tersebut dikarenakan belum adanya standar penilaian baku 

untuk mengukur kompetensi siswa terhadap materi program aplikasi pengolah 

kata. Penilaian yang bervariasi menyebabkan interpretasi yang berbeda dan tidak 

terdapat acuan pasti yang dapat mengukur kemampuan siswa. 

Siswa membutuhkan keterampilan komputer yang baik untuk membantu 

bersosialisasi dan menyelesaikan tugas-tugas yang menggunakan perangkat lunak 

pengolah kata sebagai alat menyelesaikan tugas mereka. Grant, et all (2009) 

menjelaskan sebagian besar siswa dituntut untuk mahir dalam keterampilan 

komputer untuk bersaing di pasar kerja global saat ini dengan mengusai program 

aplikasi pengolah kata, presentasi, dan aplikasi pengolah angka. 

Nafis (2015) mengemukakan pembelajaran mapel TIK saat ini dirasa 

belum membantu banyak tugas siswa di sekolah. Guru TIK memberikan tugas 

yang masih terpatok pada tugas di lembar kerja dan menuntut siswa mengerjakan 

sama persis dengan contoh di lembar kerja. Agil (2015) menambahkan 

kemampuan siswa sisi aplikatif belum terasah melalui metode pembelajaran 



7 
 

 

 

 

 

 

konvensional. Guru seharusnya perlu memberikan tugas yang sesuai dengan 

kebutuhan sehari-hari, semisal membuat laporan karya wisata atau proposal 

kegiatan OSIS. Guru juga belum mempelihatkan kumpulan tugas yang telah di 

kerjakan selama pembelajaran TIK, sehingga siswa tidak mengetahui dengan jelas 

perkembangan keterampilan komputer yang dimiliki. 

Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek merupakan salah 

alternatif pemecahan untuk masalah. Penilaian portofolio memungkinkan guru 

dan siswa mengetahui dengan tepat perkembangan keterampilan yang dimiliki 

oleh siswa dari awal pembelajaran. Siswa yang paham materi yang telah dikuasai 

dan belum dikuasai, dapat memacu semangat siswa belajar lebih giat. 

Pembelajaran berbasis proyek, diharapkan membuat siswa tidak hanya memahami 

materi yang mendasar saja, tetapi dapat mengaplikasikan pada kebutuhan siswa 

sehari-hari terkait materi program aplikasi pengolah kata. 

Gulbahar dan Tinmaz (2006) mengimplementasikan pembelajaran 

berbasis proyek dengan penilaian portofolio pada kursus komputer awalnya 

karena ketidakmampuan siswa membuat skenario software yang akan 

dikembangkan. Instruktur mencoba menerapkan pembelajaran berbasis proyek. 

Siswa berhasil membuat skenario pengembangan software. Penilaian portofolio 

mendukung siswa mendapatkan umpan balik mingguan dan memiliki kesempatan 

untuk mendesain ulang tugas sebelum dievaluasi sehingga bisa dilakukan revisi 

untuk memperoleh hasil yang terbaik. 

Penelitian ini menitik beratkan pada pengembangan instrumen penilaian 

portofolio berbasis proyek terkait dengan materi program aplikasi pengolah kata. 
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Penelitian ini diharapkan menghasilkan instrumen penilaian portofolio standar 

yang dapat memberikan gambaran utuh terkait kemampuan siswa SMP dalam 

memenuhi tuntutan dan kualifikasi yang dipersyaratkan. Kemampuan yang 

dimaksud adalah kemampuan aplikatif dalam menggunakan aplikasi pengolah 

kata untuk menyelesaikan tugas sekolah. Kemampuan aplikatif tersebut dinilai 

dengan menggunakan penilaian kinerja. Menurut Utomo dan Ardiyarta (2013:1-9) 

dalam konteks pembelajaran, penilaian kinerja (performance assessment) 

merupakan salah satu teknik penilaian yang dalam proses pengumpulan data 

untuk membuat keputusan tentang individu dilakukan dengan cara observasi 

sistematis. 

Pengembangan instrumen penilaian ini diteliti menggunakan metode 

penelitian dan pengembangan (research and development) dengan penggabungan 

metode pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan 

untuk menggali data faktual pengembangan instrument penilaian, sedangkan 

metode kuantitatif digunakan untuk menentukan kualitas dan kepraktisan 

instrumen penilaian. Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek ini 

diharapkan dapat menunjukkan kemampuan asli siswa tanpa memperhatikan 

unsur subyektivitas. Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek ini 

dikembangkan menggunakan langkah pengembangan tes menurut Mardapi 

(2012). Penulis berharap dengan pengembangan instrumen penilaian tercipta 

instrumen penilaian portofolio berbasis proyek yang valid, reliabel, dan praktis 

sehingga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dengan tepat. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 

Identifikasi dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa masalah 

yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Identifikasi masalah tersebut 

antara lain: 

1.2.1 Instrumen penilaian materi program aplikasi pengolah kata di SMP  

memiliki banyak variasi sesuai dengan kemampuan pemahaman guru. 

Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara kepada Guru 

1.2.2 Guru TIK kurang memahami konsep pembuatan instrumen  penilaian 

kinerja untuk siswa. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara kepada 

Guru 

1.2.3 Pengembangan instrumen portofolio berbasis proyek harus valid, reliabel, 

efektif dan praktis agar kemampuan siswa terukur dengan tepat. (Gulbahar 

dan Tinmaz, 2006). 

1.3 Batasan Masalah 

 

Batasan dalam penelitian ini adalah pengembangan instrumen penilaian 

portofolio. Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek yang dikembangkan 

mengambil dari salah satu materi pada mata pelajaran TIK kelas VIII SMP yaitu 

program aplikasi pengolah kata. Instrumen tersebut dianalisis karakteristiknya 

sehingga terbentuk instrumen penilaian yang berkualitas dan praktis. 

1.4 Rumusan Masalah 

 

Rumusan masalah penelitian yang dapat ditarik dari identifikasi masalah 

di atas antara lain: 
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1.4.1 Bagaimana data faktual penilaian kemampuan siswa terhadap materi 

program aplikasi pengolah kata di SMP? 

1.4.2 Bagaimana pengembangan prototype instrumen penilaian portofolio 

berbasis proyek materi program aplikasi pengolah kata di SMP? 

1.4.3 Bagaimanakah kualitas instrumen penilaian portofolio berbasis proyek 

yang dikembangkan berdasarkan validitas dan reliabilitas? 

1.4.4 Apakah instrumen penilaian portofolio berbasis proyek yang 

dikembangkan praktis? 

1.4.5 Bagaimana respon siswa terhadap instrumen penilaian portofolio berbasis 

proyek yang dikembangkan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

 

1.5.1 Mendiskripsikan data faktual penilaian kemampuan siswa terhadap materi 

program aplikasi pengolah kata di SMP 

1.5.2 Mendiskripsikan prototype instrumen penilaian portofolio berbasis proyek 

materi program aplikasi pengolah kata di SMP 

1.5.3 Menguji kualitas instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi 

program aplikasi pengolah kata di SMP berdasarkan hasil validitas dan 

reliabilitas. 

1.5.4 Menguji kepraktisan instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi 

program aplikasi pengolah kata di SMP 

1.5.5 Mendeskripsikan respon siswa terhadap instrumen penilaian portofolio 

berbasis proyek materi program aplikasi pengolah kata di SMP 
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1.6 Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penelitian ini antara lain : 

 

1.6.1 Manfaat Teoretik 

 

Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek dapat digunakan sebagai 

acuan pengembangan instrumen penilaian yang mengukur hasil belajar dan 

kemampuan siswa dengan tepat. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 

Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek ini dapat digunakan guru 

sebagai panduan menilai kemampuan aplikatif. Siswa dapat menggunakannya 

sebagai pedoman perbaikan cara belajar. Sekolah dapat menggunakan instrumen 

penilaian ini sebagai acuan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

materi perangkat lunak pengolah kata. 

1.7 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 

 

Pengembangan instrumen penilaian ini diharapkan menghasilkan suatu 

produk instrumen penilaian portofolio standar mengenai program aplikasi 

pengolah kata yang benar-benar mampu mengukur keberhasilan pembelajaran dan 

kemampuan siswa. Produk perangkat penilaian yang akan dihasilkan yaitu 

instrumen penilaian portofolio berbasis proyek dan rubrik holistik. Instrumen 

penilaian portofolio berbasis proyek yang dikembangkan mencakup penilaian 

keterampilan, penilaian produk, penilaian presentasi untuk menilai keterampilan 

dan kreatifitas, dan penilaian pengetahuan. 

Karakteristik atau spesifikasi produk perangkat penilaian yang diharapkan 

dalam kegiatan pengembangan penilaian yaitu panduan penilaian portofolio 
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berbasis proyek materi program aplikasi pengolah kata yang sesuai dengan 

langkah-langkah dalam penyusunan instrumen penilaian portofolio berbasis 

proyek. Hasil penilaian siswa diharapkan lebih terarah dan mampu mengukur 

kemampuan aplikatif terkait dengan materi program aplikasi pengolah kata di 

SMP. 

1.8 Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

 

Asumsi yang menjadi landasan pijak dalam pengembangan instrumen 

penilaian ini yaitu menghasilkan penilaian yang baik maka perlu adanya 

instrumen penilaian yang standar serta pemilihan metode penilaian yang tepat. 

Materi program aplikasi pengolah kata di SMP merupakan materi yang idealnya 

dilakukan praktek dalam pembelajarannya. Pembelajaran praktek sebaiknya 

menggunakan penilaian portofolio berbasis proyek. Pemilihan metode penilaian 

portofolio berbasis proyek karena metode ini sangat mungkin mengukur 

kemampuan siswa secara utuh selain mengukur kemampuan aplikatif terkait 

materi dalam menyelesaikan tugas. Penelitian ini hanya difokuskan di satu 

sekolah sehingga belum mencakup ke banyak sekolah (diseminasi), karena 

katerbatasan waktu dan kemampuan peneliti. 
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BAB II 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, 

DAN KERANGKA BERPIKIR 

 
 

2.1 Kajian Pustaka 

 

2.1.1 Pengembangan Instrumen Penilaian Portofolio 

 

Penelitian yang relevan berkaitan dengan penilaian portofolio dengan 

penelitian ini adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Gusti Ayu  Rindi 

Ratna Dewi (2013) mengulas tentang kemampuan menulis siswa yang mengikuti 

pembelajaran berbasis asesmen portofolio lebih tinggi daripada siswa yang 

mengikuti pembelajaran berbasis asesmen konvensional. Penelitian relevan yang 

dilakukan oleh I Gede Made Agus Kristiawan (2013) mengulas tentang instrumen 

penilaian portofolio pada mata pelajaran TIK materi Microsoft Word kelas X 

SMA N 1 Tabanan. Hasil penelitian tersebut juga mampu mengungkap bahwa 

instrumen penilaian portofolio yang telah dikembangkan dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi Microsoft Word. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh I Kade Suardana (2007) 

mengungkapkan adanya peningkatan hasil belajar siswa pada kompetensi 

kognitif, afektif dan psikomotorik serta respon siswa terhadap penerapan penilaian 

portofolio dalam pembelajaran fisika berbasis inquiri terbimbing adalah sangat 

positif. Hasil penelitian Wandansari dan Sri Wahyuni (2014) menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan penilaian portofolio efektif dalam pemahaman konsep 

peserta didik kelas XI IPA SMA N 1 Ambarawa pada materi koloid. Penelitian 

13 
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Suciati (2006) yang mengkomparasikan antara evaluasi portofolio dan tanpa 

evaluasi portofolio untuk mata pelajaran kimia membuktikan bahwa penerapan 

evaluasi portofolio pada pembelajaran kimia dapat meningatkan prestasi belajar 

kimia siswa. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai penilaian portofolio 

pada mata pelajaran TIK khususnya dengan mengintegrasikan pembelajaran 

berbasis projek pada jenjang pendidikan SMP masih sangat terbatas, sehingga 

masih dibutuhkan penelitian lain yang diperlukan untuk mengembangkan 

instrumen penilaian portofolio. 

2.1.2 Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Penelitian Dewi (2012) pada siswa kelas VIII E SMP Negeri 3 Singaraja 

semester genap 2011/2012 memperoleh hasil penerapan model pembelajaran 

berbasis proyek meningkatkan nilai hasil belajar siswa yaitu dari 76,05 dengan 

ketuntasan klasikal 72,73% pada siklus I menjadi 82,42 dengan ketuntasan 

klasikal 100% pada siklus II. Penerapan model pembelajaran berbasis proyek 

meningkatkan rata-rata motivasi belajar TIK siswa dari 75,39 dengan standar 

deviasi 11,10 pada siklus I menjadi 83,58 standar deviasi 9,65. Sedangkan 

tanggapan siswa terhadap penerapan model pembelajaran berbasis proyek sebesar 

42,58 dengan kategori positif. Hasil tersebut dapat disimpulkan pembelajaran 

berbasis proyek meningkatkan motivasi siswa dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Ketertarikan siswa dalam belajar berdampak positif dengan 

pemahaman siswa dan hasil belajar yang lebih baik. 
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Penelitian Miftari (2014) mengenai Project Based Learning: 

mengembangkan keterampilan kolaboratif dan teknologi abad 21. Penelitian 

dilakukan dalam 10 minggu pelatihan terkait keterampilan yang diperoleh dengan 

pembelajaran berbasis proyek, efektifitas manajemen dan desain kerja, serta 

kriterianya. Peneliti menggunakan media Webquest yang dapat merekam aktifitas 

grup. Webquest adalah aplikasi media pembelajaran berbasis internet yang 

didalamnya memuat rencana pembelajaran, mula dari latar belakang, tugas, 

sumber informasi yang dibutuhkan, penjelasan mengenai proses siswa dalam 

menyelesaikan masalah, dan panduan mengelola informasi yang dibutuhkan. 

Hasil penelitiannya adalah pembelajaran berbasis proyek merupakan langkah 

terbaik membudayakan kemampuan teknologi abad 21 dan kerja kelompok adalah 

stimulasi positif pada pembelajaran berbasis proyek. Keberagaman tradisi, 

perbedaan, kemampuan berbahasa Inggris, dan minat siswa juga diperhatikan. 

Penelitian Asan dan Haliloglu (2005), mengenai implementasi 

pembelajaran berbasis proyek pada pembelajaran komputer dilakukan pada 

pembelajaran komputer SD di Koprubasi Turki dibagi dua grup, yaitu grup 

kontrol 50 siswa dan grup eksperimen 48 siswa. Penilaian keterampilan komputer 

siswa digunakan rubrik, sedangkan untuk mengukur efektivitas kerja tim, 

komunikasi, dan kemampuan sosial siswa digunakan lembar evaluasi pribadi dan 

kelompok. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pretes 

postest control group design dengan lama penelitian 8 minggu. Siswa dibagi 

menjadi 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas eksperimen, 

siswa harus menampilkan bagian dari proses pengembangan proyek antara lain : 



16 
 

 

 

 

 

 

(1) memilih topik/materi; (2) membuat kerangka konsep; (3) perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengumpulan informasi; (4) memproses informasi; (5) 

presentasi pengetahuan. Hasilnya, respon siswa selama mengerjakan tugas 

bersama memaksimalkan keterampilan komputer termasuk kemampuan 

kolaborasi dan komunikasi. 

Penelitian Grant (2011) tentang aspek yang mempengaruhi hasil 

pembelajaran dan produk siswa dalam konteks pembelajaran berbasis proyek 

menunjukkan bahwa hasil pembelajaran dan produk siswa dipengaruhi adanya 

pengaruh dari aspek internal, eksternal, keyakinan tentang proyek yang sedang 

dikerjakan dan lingkungan yang didukung oleh teknologi yang melimpah. 

Penelitian Wilis Okti Pamungkasi, Nanik Wijayati, Sudarmin (2017) 

tentang pengembangan instrumen penilaian proyek berpendekatan visual, 

auditori, dan kinestetik dengan produk storyboard menunjukkan bahwa instrumen 

penilaian proyek yang dikembangkan valid, reliabel, dan layak digunakan untuk 

menilai proses dan hasil belajar siswa. Instrumen penilaian proyek efektif 

digunakan dalam pembelajaran, karena rerata hasil penilaian proyek dan penilaian 

hasil belajar yang didapatkan semua siswa minimal dengan kriteria baik serta ada 

peningkatan N-gain dengan kategori tinggi untuk siswa visual, siswa auditori, dan 

siswa kinestetik. 

Penelitian Widodo dan Joko (2015) tentang pengembangan dan 

implementasi perangkat pembelajaran berbasis proyek membuktikan bahwa 

perangkat pembelajaran hasil pengembangan valid dan rata-rata hasil belajar 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa kelas eksperimen berbeda signifikan 
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dengan hasil belajar siswa kelas kontrol. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Eliana dkk (2016) membuktikan bahwa pembelajaran berbasis pembelajaran 

berbasis proyek efektif dalam memperlengkapi siswa yang melek ICT di sekolah 

menengah pertama pada kategori tinggi, sedang dan rendah. 

2.1.3 Pembelajaran Berbasis Proyek dengan Penilaian Portofolio 

 

Penelitian Gulbahar  dan Tinmaz (2006) mengimplementasikan 

pembelajaran berbasis proyek dengan penilaian portofolio pada kursus komputer, 

awalnya karena ketidakmampuan siswa membuat skenario software yang akan 

dikembangkan. Kemudian instruktur mencoba menerapkan pembelajaran berbasis 

proyek. Hasilnya, siswa berhasil membuat skenario pengembangan software. 

Didukung   dengan penilaian portofolio, siswa mendapatkan umpan balik 

mingguan dan memiliki kesempatan untuk mendesain ulang tugas sebelum 

dievaluasi sehingga bisa dilakukan revisi untuk memperoleh hasil yang terbaik. 

Penelitian dilakukan kepada 8 mahasiswa pada Jurusan Pendidikan 

Komputer dan Teknologi Pembelajaran Fakultas Pendidikan Universitas di Turki. 

Peneliti menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan lima kriteria, yaitu : 

(1) proyek merupakan kegiatan sentral, bukan alat dari kurikulum; (2) proyek 

difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang akan dipecahkan siswa sesuai 

dengan konsep dan prinsip materi pembelajaran; (3) proyek melibatkan siswa 

pada investigasi konstruktif; (4) proyek mendorong siswa menaikkan 

kemampuannya secara signifikan; (5) proyek yang dikerjakan nyata, bukan 

simulasi di sekolah. Pembelajaran berbasis proyek dan asesmen e-portofolio 

membuat pembelajaran di Turki menjadi lebih produktif dan efektif. 
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2.2 Kerangka Teoretis 

 

2.2.1 Instrumen Penilaian Yang Efektif 

 

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauhmana sasaran atau 

tujuan (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai (Sutomo, 2012: 28). Merujuk 

definisi tersebut jika dihubungkan dengan instrumen penilaian, efektivitas 

berkaitan dengan kualitas. Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh 

dari instrumen penilaian yang dikembangkan dalam penelitian dengan mengacu 

syarat instrumen penilaian yang baik. Instrumen penilaian yang baik adalah 

instrumen yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat 

memberikan data akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel 

perilaku tertentu. 

Karakteristik instrumen penilaian yang baik adalah valid, reliabel, 

relevan, representatif, praktis, deskriminatif, spesifik dan proporsional (Arifin, 

2009: 69). Valid, artinya suatu instrumen dapat dikatakan valid jika mampu 

mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Reliabel, artinya suatu instrumen 

dapat dikatakan reliabel atau handal jika instrumen mempunyai hasil yang 

konsisten. Relevan, artinya instrumen penilaian yang digunakan harus sesuai 

dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah 

ditetapkan. Instrumen penilaian harus sesuai dengan domain hasil belajar, seperti 

domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Representatif, artinya materi instrumen 

penilaian harus betul-betul mewakili seluruh materi yang disampaikan. Untuk itu 

dalam mengembangkan instrumen penilaian harus menggunakan silabus sebagai 

acuan pemilihan materi instrumen penilaian. Praktis, artinya instrumen penilaian 



19 
 

 

 

 

 

 

mudah dipergunakan. Kepraktisan tidak hanya dilihat dari teknik penyusunan 

instrumen, tetapi juga bagi orang lain yang ingin menggunakan instrumen 

penilaian tersebut. Deskriminatif, artinya instrumen itu harus disusun sedemikian 

rupa, sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekecil apa pun. 

Spesifik, artinya suatu instrumen penilaian disusun dan digunakan khusus untuk 

objek yang dinilai. Proporsional, artinya suatu instrumen penilaian harus memiliki 

tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, dan mudah. Sementara itu 

Sugiyanto dkk (2015: 82-92) mengatakan bahwa suatu model evaluasi dikatakan 

efektif atau baik jika memenuhi syarat: komprehensif, praktis, ekonomis, dan 

didukung oleh instrumen pengumpul data yang valid dan reliabel, serta memiliki 

kejelasan bahasa. Instrumen penilaian harus akuntabel. Sebagaimana yang 

diuraikan oleh Alimah, dkk (2016: 55-62) bahwa assesment autentik harus 

akuntabel untuk dapat mengukur hasil belajar yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2.2.2 Penilaian Portofolio 

 

2.2.2.1 Pengertian Penilaian Portofolio 

 

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan 

pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan siswa 

dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya siswa dari 

proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh siswa, hasil tes (bukan nilai) atau 

bentuk informasi lain yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata 

pelajaran. Popham (1995:163) menjelaskan, portofolio diartikan sekumpulan 

sistemik tentang pekerjaan seseorang dalam hal ini siswa. Woolfoks dalam 
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Widoyoko (2012: 119) menjelaskan portofolio sebagai koleksi tugas siswa, 

tampilan perkembangan, dan prestasi. Ormrod (2003: 586) mengatakan bahwa 

portofolio adalah koleksi tugas siswa pada periode tertentu. 

Abidin (2014: 71) menyatakan portofolio dapat diartikan sebagai 

kumpulan karya atau dokumen siswa (siswa) yang tersusun secara sistematis, 

terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran, digunakan guru dan siswa 

untuk menilai dan memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap siswa dalam mata pelajaran tertentu. Pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa portofolio diartikan sebagai kumpulan karya siswa dalam kurun waktu 

tertentu yang menunjukkan usaha, perkembangan dan prestasi belajar siswa. 

Jailani (2015: 1) menyebutkan bahwa portofolio adalah suatu kumpulan atau 

berkas pilihan yang dapat memberikan informasi bagi suatu penilaian. 

Hart (1994: 24-25) menyatakan bahwa penyusunan portofolio yang baik 

mempunyai empat tujuan, yaitu membantu: (1) Guru menilai perkembangan dan 

kemajuan siswa; (2) Orangtua dan guru berkomunikasi lebih efektif terkait tugas 

siswa; (3) Guru dan Kepala Sekolah mengevaluasi program pembelajaran; (4) 

Siswa bekerjasama dengan guru dalam proses penilaian. Widoyoko (2012: 120) 

memberi penjelasan portofolio seorang siswa biasanya memuat: (1) Hasil ulangan 

harian atau tes formatif dan ulangan umum atau tes sumatif yang biasanya dicatat 

dalam buku nilai siswa; (2) Tugas-tugas terstruktur yang biasanya dikumpulkan 

oleh guru dan disimpan dalam sebuah map atau loker khusus untuk tugas-tugas 

siswa; (3) Catatan perilaku harian para siswa yang biasanya tersimpan pada buku 

khusus yang disebut catatan anekdot; (4) Laporan kegiatan siswa di luar sekolah 
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yang menunjang kegiatan belajar, biasanya dikumpulkan para guru dan 

selanjutnya didokumentasikan. 

Kunandar (2014: 294-295) berpendapat, isi atau hasil produk siswa yang 

bisa dinilai dengan portofolio adalah : (1) Hasil proyek, penyelidikan atau praktik 

yang disajikan secara tertulis; (2) Gambar atau laporan hasil pengamatan; (3) 

Analisis situasi yang berkaitan atau relevan; (4) Deskripsi dan diagram 

pemecahan suatu masalah; (5) Laporan hasil penyelidikan tentang hubungan 

antara konsep-konsep; (6) Penyelesaian soal-soal terbuka; (7) Hasil tugas 

pekerjaan rumah yang khas; (8) Laporan kerja kelompok; (9) Hasil kerja siswa 

yang diperoleh dengan menggunakan alat rekam video, alat rekam audio, dan 

komputer; (10) Fotokopi surat piagam atau tanda penghargaan; (11) Hasil karya 

dalam mata pelajaran siswa yang tidak ditugaskan oleh guru (atas pilihan siswa 

sendiri, tetapi relevan); (12) Cerita tentang kesenangan atau ketidaksenangan 

siswa terhadap mata pelajaran bersangkutan; (13) Cerita tentang usaha siswa 

sendiri dalam mengatasi hambatan psikologis, atau usaha peningkatan diri; dan 

(14) Laporan tentang sikap siswa terhadap pelajaran. 

 

Penilaian portofolio yang disusun dengan baik dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: (1) Portofolio memberikan bukti yang lebih jelas dan lengkap 

tentang kinerja siswa daripada hasil tes di kelas; (2) Portofolio merupakan catatan 

penilaian yang sesuai dengan program pembelajaran yang baik; (3) Portofolio 

merupakan catatan jangka panjang tentang kemajuan siswa; (4) Portofolio 

memberikan gambaran tentang kemampuan siswa; (5) Siswa diberi kesempatan 

menunjukkan keunggulan dirinya, bukan kekurangannya dalam mengerjakan soal 
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atau tugas; (6) Portofolio mencerminkan pengakuan atas bervariasinya gaya 

belajar siswa; (7) Portofolio memberikan kesempatan siswa untuk berperan dalam 

penilaian hasil belajar; (8) Portofolio membantu guru dalam menilai kemajuan 

siswa; (9) Portofolio membantu guru dalam pengambilan keputusan untuk 

perbaikan pembelajaran. Portofolio merupakan bahan diskusi perkembangan 

siswa dengan orang tua siswa; (10) Portofiolio membantu pihak luar dalam 

menilai program pembelajaran; (11) Portofolio menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. 

Portofolio sebagai penilaian yang mampu mengukur pemahaman sekaligus 

keterampilan yang dimiliki siswa. Penilaian portofolio memiliki karakteristik 

sebagai berikut: (1) Multi sumber, artinya portofolio memungkinkan untuk 

menilai berbagai macam evidence; (2) Otentik, artinya ditinjau dan konteks 

maupun fakta harus saling berkaitan satu sama lain; (3) Dinamis, artinya 

portofolio mencakup perkembangan da perubahan; (4) Eksplisit, artinya semua 

tujuan pembelajaran berupa kompetensi dasar dan indikator harus dinyatakan 

dengan jelas; (5) Integrasi, portofolio senantiasa berkaitan antara program yang 

dilakukan siswa dengan kehidupan nyata; (6) Kepemilikan, penilaian portofolio 

menekankan pada adanya rasa kepemilikan, yaitu adanya evidence dengan 

kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan dalam rangka mencapai 

standar kompetensi tertentu; (7) Beragam tujuan, portoflio dilaksanakan tidak 

hanya mengacu pada suatu standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian 

hasil belajar, tetapi juga mengacu ke berbagai tujuan misalnya beberapa indikator 

pencapaian hasil belajar (Depdiknas, 2007). 
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2.2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Penilaian Portofolio 

 

Kelebihan dari penilaian portofolio adalah : (1) Guru mampu mengetahui 

perkembangan siswa secara individual; (2) Siswa tidak perlu menunggu siswa lain 

untuk menyelesaikan kompetensi dasar yang telah ditentukan; (3) Guru lebih 

mudah dalam mencari solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar; (4) 

Portofolio memotivasi siswa untuk kerja mandiri; (5) Portofolio mendorong 

perubahan paradigma penilaian yang lebih menekankan proses perubahan 

kemampuan siswa dari pada sekedar hasil belajar; (6) Portofolio meningkatkan 

akuntabilitas penilaian; (7) Siswa lebih mampu menghargai hasil karya siswa 

lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Febryanti (2016) yang menghasilkan 

data temuan penelitian bahwa dengan pembelajaran berbasis portofolio dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika ssiwa kelas VIII SMP negeri 26 Makasaar 

dengan rincian aspek pemahaman konsep sebesar 94,73% yaitu 36 siswa dari 38 

siswa, aspek penalaran dan komunikasi sebesar 63,15% yaitu 24 siswa dari 38, 

dan aspek pemecahan masalah sebesar 78,94% yaitu 30 siswa dari 38 siswa 

dinyatakan tuntas belajar. 

Penilaian portofolio juga memiliki beberapa kelemahan. Kunandar (2014: 

 

299) menyebutkan beberapa kelemahan itu sebagai berikut: (1) portofolio 

membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan penilaian; (2) portofolio sulit 

dilaksanakan pada kelas yang besar; (3) portofolio tidak semua guru mampu 

melakukan penilaian dengan jumlah siswa yang banyak; (4) portofolio 

memerlukan tempat penyimpanan khusus hasil karya siswa; (5) siswa sulit dinilai 

kejujurannya dengan portofolio; dan (6) instrumen yang digunakan lebih banyak. 
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Widoyoko (2012: 122-124) berpendapat beberapa kekurangan yang 

dimiliki penilaian portofolio yaitu: (1) Portofolio membutuhkan waktu yang 

relatif lama; (2) Portofolio memiliki reliabillitas rendah; (3) Guru berorientasi 

pada pencapaian hasil akhir; (4) Portofolio belum menyediakan kriteria penilaian 

yang baku; (5) Portofolio memerlukan tempat penyimpanan yang memadai. 

2.2.2.3 Prinsip Penilaian Portofolio 

 

Penilaian portofolio mengacu beberapa prinsip dasar penilaian. Widoyoko 

(2012: 124-126) menjelaskan prinsip-prinsip dasar penilaian portofolio antara 

lain: (1) Prinsip penilaian proses dan sekaligus penilaian hasil; (2) Prinsip 

penilaian berkala dan berkelanjutan; (3) Prinsip penilaian yang adil. Ditjen 

Dikdasmen dalam Arifin (2009 : 202-203) mengemukakan pelaksanaan penilaian 

portofolio hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip saling mempercayai, 

kerahasiaan bersama, milik bersama, kepuasan, dan kesesuaian. 

Saling mempercayai antara guru dan siswa menjadikan penilaian menjadi 

kondusif sehingga hasil penilaian yang diperoleh benar-benar menggambarkan 

kemampuan siswa. Penilaian portofolio mewajibkan guru menjaga kerahasiaan 

semua hasil pekerjaan siswa sebelum pameran untuk memotivasi siswa 

memperbaiki hasil karyanya. Hasil pekerjaan siswa merupakan milik bersama 

antara guru dan siswa. Dokumen yang ada dalam rangka pencapaian standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator harus memuaskan semua pihak dan 

harus sesuai. 
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2.2.2.4 Langkah-Langkah Penilaian Portofolio 

 

Pelaksanaan penilaian berbasis portofolio perlu dilakukan langkah-langkah 

yang tepat sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan. Kunandar 

(2014: 300) menyebutkan langkah-langkah yang diperlukan dalam teknik 

penilaian portofolio sebagai berikut: (1) Jelaskan kepada siswa bahwa 

penggunaan portofolio, tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja siswa yang 

digunakan oleh guru untuk penilaian, tetapi juga digunakan oleh siswa sendiri; (2) 

Tentukan sampel-sampel portofolio yang akan dibuat; (3) Kumpulkan dan 

simpanlah karya-karya tiap siswa dalam satu map atau folder di rumah atau loker 

masing-masing di sekolah; (4) Berikan tanggal pembuatan pada setiap bahan 

informasi perkembangan siswa; (5) Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio 

dan bobotnya kepada siswa; (6) Siswadiminta menilai karyanya sendiri secara 

berkesinambungan; (7) Siswa diberikesempatan untuk memperbaiki karya ; (8) 

Jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. 

Selain langkah-langkah di atas supaya proses penilaian berbasis portofolio 

berlangsung dengan baik maka perlu melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

penilaian portofolio. Berikut ini beberapa langkah dalam merencanakan penilaian 

portofolio: (1) menentukan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dinilai 

pencapaiannya dan diinformasikan kepada siswa; (2) merumuskan tujuan 

pembelajaran; (3) menjelaskan tujuan penggunaan, macam dan bentuk serta 

kriteria penilaian dari kinerja dan/atau hasil karya siswa yang akan dijadikan 

portofolio; (4) menentukan kriteria penilaian; (5) menentukan format 

pendokumentasian hasil penilaian portofolio (topik kegiatan, tanggal, catatan 
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pencapaian); (6) menyiapkan map yang diberi identitas sebagai wadah 

pendokumentasian portofolio siswa. 

2.2.2.5 Jenis Penilaian Portofolio 

 

Penilaian portofolio menurut Arifin (2009 : 207-209) dibagi dua aspek, 

yaitu aspek peserta didik dan aspek sistem. Penilaian portofolio dilihat dari jumlah 

peserta didik, dibagi menjadi dua jenis yaitu portofolio perseorangan dan 

portofolio kelompok. Penilaian portofolio berdasarkan aspek sistem juga dibagi 

dua jenis yaitu portofolio proses dan portofolio produk. 

Portofolio proses menunjukkan tahapan belajar dan menyajikan catatan 

perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Tujuan menggunakan portofolio proses 

adalah membantu siswa mengidentifikasi tujuan pembelajarn, perkembangan hasil 

belajar dari waktu ke waktu, dan menunjukkan pencapaian hasil belajar. 

Portofolio proses yang dinilai antara lain pembagian kerja antar kelompok, 

tanggungjawab bersama, kelengkapan data, keakuratan informasi, dan 

penyusunan portofolio. 

Portofolio produk hanya menekankan pada penguasaan dari tugas yang 

dituntut, hanya menunjukkan hasil yang terbaik, tanpa memperhatikan bagaimana 

dan kapan tugas tersebut dikerjakan. Contoh portofolio produk adalah portofolio 

tampilan dan portofolio dokumentasi. Aspek yang dinilai dalam bentuk portofolio 

tampilan yaitu signifikasi materi, pemahaman, argumentasi, kemampuan 

memberikan respon, dan kerjasama kelompok. Portofolio dokumen aspek yang 

dinilai adalah kelengkapan, kejelasan, akurasi informasi yang didapat, dukungan 

data, kebermaknaan data grafis, dan kualifikasi dokumen. 
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Instrumen penilaian portofolio yang dikembangkan pada penelitian ini 

adalah portofolio kelompok dengan perpaduan sistem portofolio proses dan 

produk. Penilaian portofolio dilakukan terhadap serangkaian proyek yang 

diberikan oleh guru dan dikerjakan secara berkelompok. Unsur portofolio yang 

dinilai antara lain keterampilan, produk, presentasi, hasil belajar menurut aspek 

pengetahuan melalui tes uraian, dan diakhiri respon siswa terhadap penilaian yang 

yang dilakukan. Penilaian portofolio yang dikembangkan dapat menunjukkan 

kemampuan siswa secara individu maupun secara kelompok sesuai dengan proyek 

yang dikerjakan. 

2.2.2.5.1 Penilaian Keterampilan 

 

Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas 

tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian 

kompetensi. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, 

antara lain penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Merujuk 

pada Permendikbud nomor 104 Tahun 2014 Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh 

Pendidik terhadap kompetensi keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 

mencakup keterampilan abstrak dan keterampilan konkrit. 

Keterampilan abstrak merupakan kemampuan belajar yang meliputi: 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, 

dan mengomunikasikan. Keterampilan konkrit merupakan kemampuan belajar 

yang meliputi: meniru, melakukan, menguraikan, merangkai, memodifikasi, dan 

mencipta. Penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu 
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penilain kinerja, penilaian proyek dan penilaian portofolio yang dilaksanakan 

setelah pembelajaran satu atau beberapa KD. Penilaian kinerja adalah penilaian 

untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses dan/atau 

hasil (produk). Aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja adalah kualitas proses 

mengerjakan/melakukan suatu tugas atau kulaitas produknya atau kedua-duanya. 

Contoh keterampilan proses adalah keterampilan melakukan tugas/tindakan 

dengan menggunakan alat dan/atau bahan dengan prosedur kerja kerja tertentu, 

sementara produk adalah sesuatu (bisanya barang) yang dihasilkan dari 

penyelesaian sebuah tugas. Widoyoko (2009:124) menyebutkan, proses belajar 

yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian atau catatan anekdot 

mengenai sikap siswa dalam belajar, antusias mengikuti pelajaran, dan keseriusan 

mengerjakan tugas terstruktur. Penilaian keterampilan proses juga dapat dilakukan 

terhadap laporan aktifitas diri siswa di luar sekolah yang menunjang kegiatan 

pembelajaran. Penilaian keterampilan proses yang terangkum dalam portofolio 

berkala dan berkelanjutan melalui catatan harian per pertemuan, memberikan 

informasi pertumbuhan dan perkembangan hasil belajar siswa. 

Penilaian proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan 

siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas 

dalam periode/waktu tertentu. Penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur 

satu atau beberapa KD dalam satu atau beberapa mata pelajaran.Tugas tersebut 

berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, 

pengorganisasian data, pengolahan dan penyajian data, serta pelaporan. Seperti 

pada penilaian pengetahuan, portofolio untuk penilaian keterampilan merupakan 
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kumpulan sampel karya terbaik dari KD pada suatu mata pelajaran. Portofolio 

dapat disimpan dalam bentuk cetakan dan/atau elektronik. Pada akhir suatu 

semester kumpulan sampel karya tersebut digunakan sebagai bahan untuk 

mendeskripsikan pencapaian keterampilan secara deskriptif. 

Kegiatan penilaian agar mudah dilakukan oleh pendidik membutuhkan 

indikator penilaian pencapaian ketrampilan. Indikator pencapaian keterampilan 

dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan 

diukur, antara lain: menghitung, merancang, membuat sketsa, memperagakan, 

menulis laporan, menceritakan kembali, mempraktikkan, mendemonstrasikan, dan 

menyajikan. Nilai keterampilan yang diperoleh dari hasil penilaian kinerja (proses 

dan produk), proyek, dan portofolio kemudian diolah dihitung rata-ratanya untuk 

memperoleh nilai akhir keterampilan pada setiap mata pelajaran. 

Penilaian portofolio menerapkan prinsip penilaian keterampilan. Penilaian 

keterampilan merupakan penilaian otentik yang bersifat formatif. Penilaian 

keterampilan menggambarkan capaian belajar atau performa siswa terhadap setiap 

langkah pembelajaran yang secara detil menyatakan keterampilan yang 

seharusnya dicapai siswa dalam rangka mencapai kompetensi yang 

dipersyaratkan. Penilaian keterampilan yang dikembangkan pada penilaian 

portofolio ini dinilai melalui beberapa aspek, yaitu : (1) menemukan ide dan 

menuangkannya pada alur kerja; (2) membuat kerangka penyelesaian proyek; (3) 

mengerjakan proyek; (4) menyunting/menyempurnakan proyek; dan (5) 

mempublikasi proyek. Penilaian keterampilan kemudian dilanjutkan pada 

penilaian produk dan penilaian presentasi. 
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2.2.2.5.2 Penilaian Produk 

 

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas 

suatu produk (Abidin, 2014 : 71). Guru dapat menggunakan dua cara untuk 

menilai produk yaitu dengan cara holistik atau analitis. Cara holistik yaitu 

berdasarkan kesan keseluruhan dari produk pada tahap appraisal, sedangkan cara 

analitik yaitu berdasarkan aspek-aspek produk terhadap semua kriteria yang 

terdapat pada semua tahap proses pengembangan suatu produk. Chase (1978 : 

167) menjelaskan penilaian produk pada intinya dapat membedakan karakteristik 

produk, dimana produk yang sempurna dapat diidentifikasi dengan baik. Penilaian 

terhadap aspek-aspek produk secara spesifik menjadi dasar konstruksi penilaian. 

Materi program aplikasi pengolah kata di SMP menghasilkan beberapa 

produk yang dihasilkan siswa antara lain proposal kegiatan, undangan kegiatan, 

desain publikasi kegiatan, dan desain dekorasi kegiatan. Setiap produk memiliki 

indikator penilaian yang berbeda sesuai dengan kriteria. Produk proposal kegiatan 

kriteria penilaiannya meliputi aspek melakukan pengetikan naskah dengan Word 

2007, melakukan layout naskah dengan Word 2007, kesesuaian sistematika 

proposal kegiatan, memasukkan gambar kedalam file, membuat tabel, dan 

mencetak naskah yang telah dibuat. Desain undangan kegiatan adalah produk 

kedua dalam portofolio ini. Aspek yang dinilai dari produk ini antara lain : 

pengetikan naskah dengan Word 2007, melakukan layout naskah dengan Word 

2007, kesesuaian sistematika undangan kegiatan, memasukkan gambar kedalam 

file, pemanfaatan fasilitas mailing, dan mencetak naskah yang telah dibuat. 
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Produk ketiga pada portofolio ini adalah desain publikasi kegiatan. Produk 

ini menitik beratkan pada estetika. Aspek yang dinilai dari produk ini yaitu 

pengetikan naskah dengan Word 2007, estetika desain, desain layout, dan 

mencetak naskah yang telah dibuat.Desain dekorasi kegiatan merupakan produk 

keempat portofolio. Produk ini menitik beratkan pada estetika. Aspek penilaian 

dari produk ini yaitu pengetikan naskah dengan Word 2007, estetika desain, 

desain layout, dan mencetak naskah yang telah dibuat. 

2.2.2.5.3 Penilaian Presentasi 

 

Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau 

salah satu bentuk komunikasi untuk penyampaian secara masal. Tujuan presentasi 

adalah untuk menyampaikan atau memaparkan suatu informasi menurut topik 

bahasan secara sistematis, tersruktur, menarik dan mudah dimengerti. Presentasi 

disebut efektif bila audiens memahami isi yang disampaikan presenter. Jenis-jenis 

presentasi antara lain: oral presentasi dengan berbicara, visual presentasi dengan 

menggunakan tampilan, dan tekstual presentasi dengan menggunakan teks atau 

selebaran. 

Penilaian presentasi merupakan bagian penialain portofolio yang 

dikembangkan. Pada penilaian presentasi, siswa dituntut untuk dapat 

menyampaikan hasil karya yang telah termasuk cara pembuatan produk dan 

kinerja yang telah dilakukan kelompok. Aspek penilaian presentasi yang 

dikembangkan pada penelitian ini antara lain penyampaian, penampilan, 

komunikasi non verbal, komunikasi verbal, alat bantu visual, tanggapan terhadap 
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pertanyaan, isi, dan kerjasama kelompok. Aspek penilaian dimaksudkan untuk 

menilai hasil presentasi yang dilakukan kelompok. 

Presentasi diharapkan menjadikan siswa tidak hanya memahami materi 

yang pembelajaran secara utuh karena proses pengalaman pribadi, tetapi juga 

diharapkan memunculkan keberanian siswa untuk berbicara didepan publik. Dart 

(2006 : 58-65), melalui penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa Leeds 

Metropolitan University menjelaskan bahwa umpan balik yang diberikan selama 

mahasiswa melakukan presentasi menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif 

meningkatkan motivasi mereka. Mahasiswa menjadi lebih percaya diri 

menunjukkan kemampuan merefleksikan pembelajaran. 

2.2.2.5.4 Penilaian Hasil Belajar Aspek Pengetahuan 

 

Penilaian hasil belajar merupakan proses penilaian terhadap penguasaan 

kompetensi atau materi yang telah diajarkan oleh guru termasuk acuan tingkat 

keberhasilan atau efektifitas guru dalam pembelajaran. Kunandar (2013 : 61), 

menyebutkan penilaian hasil belajar harus dilakukan dengan baik mulai dari 

penentuan instrumen, penyusunan instrumen, telaah instrumen, pelaksanaan 

penilaian, analisis hasil penilaian dan program tindak lanjut hasil penilaian. 

Masalah yang sering muncul dalam penilaian hasil belajar antara lain : 

tidak seragamnya standar penilaian yang diberikan oleh guru, hasil penilaian yang 

belum sepenuhnya menggambarkan pencapaian kompetensi riil siswa, instrumen 

penilaian yang dihasilkan belum valid dan reliabel. Masalah lain yang juga 

muncul antara lain : instrumen penialain yang disusun belum mengukur materi 

substansial, tidak semua guru menyusun instrumen penilaian sesuai kisi-kisi, tidak 
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semua guru menyusun pedoman atau rubrik penskoran untuk soal uraian, tidak 

semua guru menyusun pengecoh dan kunci jawaban yang tepat untuk soal 

objektif. 

Penilaian hasil belajar siswa dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. Instrumen penilaian portofolio yang 

dikembangkan pada penelitian ini mencakup penilaian keterampilan, produk, 

presentasi dan melalui penilaian hasil belajar aspek pengetahuan dengan model 

soal uraian. Endrayanto dan Harumurti (2014 : 103), menjelaskan soal uraian 

merupakan butir soal yang mengukur kemampuan siswa dalam 

mengorganisasikan, mengintegrasikan, menginterpretasikan bahan/materi 

pembelajaran yang diujikan, dan mengekspresikan jawaban secara tertulis. Soal 

uraian digunakan untuk mengukur kedalaman pemahaman materi aplikasi 

pengolah kata. 

Miller et al (2009) mengidentifikasi tipe pertanyaan soal uraian antara lain 

membandingkan, menemukan hubungan sebab akibat, menjustifikasi, meringkas, 

menggeneralisasi, menyimpulkan, menjelaskan, mempersuasi, mengklasifikasi, 

menciptakan, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Tipe 

pertanyaan tersebut memungkinkan siswa memiliki kebebasan memberikan 

jawaban berdasarkan informasi faktual yang disajikan, mengintegerasikan, dan 

mengevaluasi ide/gagasan dalam bentuk tulisan. Kebebasan siswa bertujuan 

mengukur kemampuan siswa mendemonstrasikan analisis masalah, 

mengorganisasikan ide/gagasan, menuliskan kalimat secara kreatif, dan 
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mengembangkan argumentasi yang koheren sehingga pengetahuan siswa dapat 

didiskripsikan secara lengkap. 

2.2.3 Validitas 

 

2.2.3.1 Pengertian Validitas 

 

Untuk menghasilkan data penilaian yang objektif memerlukan instrumen 

penilaian yang baik dan berkualitas. Salah satu syarat suatu instrumen penilaian 

yang berkualitas yaitu instrumen penilaian harus valid karena dengan instrumen 

yang valid akan menghasilkan data yang valid pula. Suatu instrumen penilaian 

dikatakan valid apabila instrumen tersebut secara tepat dapat mengukur apa yang 

hendak diukur. Istilah valid sering disebut dengan istilah sahih atau tepat. Artinya 

tepat untuk mengukur apa yang diukur. Standar dalam Mardapi (2012:37) 

menyebutkan bahwa validitas atau kesahihan menunjuk pada derajat bukti dan 

teori mendukung penafsiran skor tes sebagai tujuan penggunaan tes. Proses 

validasi merupakan pengumpulan bukti-bukti untuk memberi dasar saintifik 

penafsiran skor tes. Validitas yang merupakan dukungan bukti dan teori terhadap 

penafsiran tes sesuai dengan tujuan tes merupakan landasan yang paling mendasar 

dalam mengembangkan dan mengevalusi suatu tes (Mardapi, 2012: 37). 

2.2.3.2 Jenis-Jenis Validitas 

 

Secara umum validitas instrumen diklasifikasikan menjadi dua, yaitu 

validitas internal (internal validity) dan validitas eksternal (external validity). 

1) validitas internal (internal validity) 

 

Validitas internal atau validitas logis memiliki makna bahwa suatu 

intrumen dikatakan memiliki validitas internal merujuk pada kondisi sebuah 
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instrumen yang memenuhi syarat valid berdasarkan hasil penalaran atau rasional 

(teoritis) atau bila kriteria yang ada di dalam instrumen secara rasional (teoritis) 

telah mencerminkan apa yang diukur. Validitas internal dibedakan menjadi dua, 

yaitu validitas isi (content validity) dan validitas konstruk (construct validity). 

a. Validitas Isi (content validity) 

 

Validitas isi merupakan validitas yang menunjukkan bahwa isi suatu tes 

mencerminkan aspek atau karakteristik yang mau diukur (Endrayanto dan 

Harumurti, 2014: 284). Instrumen penilaian (tes) dikatakan mempunyai validitas 

isi apabila dapat mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau 

isi pelajaran. Untuk menguji validitas isi instrumen penilain dapat dilakukan 

dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan. Uji validitas isi dilakukan oleh panel pakar pada bidang yang diukur 

dan pakar bidang pengukuran (Widoyoko, 2009: 130). Hasil panel pakar inilah 

yang dijadikan sebagai bukti bahwa isi tes sesuai dengan materi yang diikur atau 

diujikan. Bukti validitas isi sering dijelaskan melalui validitas tampang dan 

validitas logik (Mardapi, 2012: 40). 

b. Validitas Konstruk (construct validity) 

 

Validitas konstruk merupakan validitas yang menunjukkan bagaimana isi 

suatu tes sesuai konsep yang seharusnya menjadi isi tes tersebut atau konstruksi 

teoritis yang menjadi landasan disusunnya suatu tes (E Endrayanto dan 

Harumurti, 2014: 185). Instrumen penialain (tes) dapat dikatakan memiliki 

validitas konstruk apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur 

setiap aspek berpikir sesuai yang dituliskan dalam tujuan pembelajaran. Untuk 
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emmperoleh validitas konstruk dapat ditempuh dengan cara guru menelaah tes 

hasil belajar dengan cara mencocokkan antara ranah penilaian yang terkandung di 

dalam tes dengan ranah yang hendak diungkap berdasarkan rumusan tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar beserta indikatornya. 

2) Validitas Ekternal (external validity) 

 

Validitas ekternal atau validitas empiris yaitu validitas yang kriterianya 

berdasarkan pada kriteria yang ada di luar instrumen misalnya fakta empiris atau 

pengalaman. Validitas eksternal dibedakan menjadi dua yaitu validitas kesejajaran 

dan validitas prediksi. 

a. Validitas Kesejajaran (concurent validity) 

 

Instrumen penilaian dikatakan memiliki validitas kesejajaran apabila hasilnya 

sesuai atau sejajar dengan kriteria yang sudah ada, misalnya berupa instrumen lain 

yang mengukur hal sama dan sudah divalidasi dan menjadi tes terstandar. 

b. Validitas Prediksi (predictive validity) 

 

Sesuai makna prediksi yaitu meramalkan maka suatu instrumen dikatakan 

memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan meramalkan apa yang 

akan terjadi pada masa yang akan datang mengenai hal sama. 

Dalam konteks penelitian ini peneliti menggunakan validitas isi untuk 

mengukur kualitas kesahihan instrumen penilaian portofolio berbasis proyek yang 

dikembangkan karena isi instrumen yang dikembangkan dibandingkan dengan 

cara membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah 

diajarkan dan kegiatan uji validitas dilakukan oleh panel pakar pada bidang yang 

diukur dan pakar bidang pengukuran. 
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2.2.4 Reliabilitas 

 

Reliabilitas dapat didefinisikan sebagai tingkat konsistensi, keajekan, 

keprcayaan, ketetapan, kestabilan atau keandalan skor apabila suatu instrumen 

penilaian dipergunakan untuk mengukur hasil belajar secara berulang pada 

individu atau kelompok yang sama. Instrumen penilaian (tes) dapat dikatakan 

reliabel apabila instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap atau konsisten 

apabila diteskan berkali-kali pada waktu yang berlainan dan siswa yang dites tetap 

berada dalam ranking yang sama dalam kelompoknya. Ada tiga kategori jenis 

reliabilitas instrumen, yaitu konsistensi internal, stabilitas dan antar penilai. 

Tingkat relilabilitas suatu instrumen dipengaruhi oleh banyak faktor, 

menurut Yusuf (2015) faktor-faktor tersebut diantaranya: 

a. Konstruksi item yang tidak tepat sehingga tidak dapat mempunyai daya 

pembeda yang kuat, 

b. Panjang atau pendeknya instrumen. Intrumen yang panjang akan lebih reliabel 

dibandingkan instrumen yang pendek karena menyediakan jumlah sample 

yang lebih banyak. 

c. Evaluasi yang subyektif akan menurunkan reliabilitas, 
 

d. Ketidak tepatan waktu yang diberikan, 

 

e. Kemampuan yang ada dalam kelompok, 

 

f. Luas atau tidaknya sampel yang diambil, 

 

g. Kondisi dan situasi pengadministrasian alat ukur, 

 

h. Jarak waktu pengadministrasian intrumen periode pertama dengan kedua, dan 
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i. Subjek yang secara aktual berubah dari satu periode instrumen ke periode 

instrumen berikutnya. 

Cara untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen dapat menggunakan 

beberapa metode, antara lain metode belah dua (split-half method), metode ulang 

(test-retest), metode bentuk paralel, dan metode antar penilai. Untuk menerapkan 

berbagai metode tersebut dapat menggunakan berbagai formula yang telah 

dikembangkan oleh pakar penilaian, seperti Product Moment Correlation, 

Spearman Brown, Rulan’s Formula, Flanagan Formula, KR 20, KR21, Hoyt, Ebel 

Formula dan Alpha Cronbach (Yusuf, 2015; Mardapi , 2012). 

Dalam konteks penelitian ini uji reliabilitas menggunakan reliabilitas antar 

penilai (inter rater) dengan Formula Ebel untuk penilaian keterampilan, produk, 

dan presentasi. Sedangkan uji reliabilitas penilaian hasil belajar dan respon 

menggunakan konsistensi internal dengan Alpha Cronbach. 

2.2.5 Respon Siswa Terhadap Penilaian 

 

Respon memiliki arti yang sama dengan tanggapan, kesan dan sebagainya. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1996), respon adalah tanggapan, 

reaksi, jawaban terhadap suatu gejala atau peristiwa yang terjadi. Rakhmat (1999) 

respon adalah suatu kegiatan dari organize, bukanlah semata-mata suatu gerakan 

yang positif, dari setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh perangsang dapat 

juga disebut respon. Respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau 

kesan yang didapat dari pengamatan. Yang dimaksud dengan tanggapan adalah 

pengalaman tentang suatu subyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang 

diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. 
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Praktek pembelajaran pasti terjadi proses komunikasi dan biasanya hasil 

dari komunikasi pembelajaran tersebut diharapkan mempunyai hasil atau efek 

terhadap perkembangan siswa. Chaffe (dalam Ardianto, 2004), ada tiga jenis 

bagian respon, yaitu: (1) Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan 

pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini 

akan muncul jika terdapat perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh 

seseorang; (2) Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan 

menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan 

pada apa yang disenangi oleh seseorang terhadap sesuatu; (3) Konatif, yaitu 

respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau 

kebiasaan. 

Respon atau tanggapan yang dilakukan oleh seseorang dapat terjadi jika 

ada faktor penyebabnya. Mula-mula seseorang mengadakan tanggapan tidak 

hanya dari stimulus (rangsangan) yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Tidak 

semua stimulus secara otomatis akan mendapatkan respon dari seseorang atau 

individu. Ini disebabkan kecenderungan individu akan memberikan respon 

terhadap stimulus yang sesuai dan menarik bagi dirinya. Respon individu 

tergantung pada stimulus (rangsangan) tetapi juga keadaan individu itu sendiri. 

Respon terbentuk dari proses rangsangan atau pemberian aksi yang 

mengakibatkan munculnya reaksi atau akibat dari proses rangsangan yang 

diberikan. Respon siswa terhadap penilaian yaitu kesan, tanggapan, pendapat 

siswa terhadap instrumen penilaian portofolio yang dikembangkan dan diterapkan 

dalam pembelajaran TIK di kelas VIII SMP. Respon siswa ini diukur dengan cara 
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mengisi angket respon siswa yang meliputi aspek kepercayaan, keterbukaan, 

kepuasan, dan kesesuaian.Angket respon akan memberikan penjelasan bagaimana 

tanggapan, kesan, pendapat siswa terhadap instrumen penilalain portofolio 

tersebut. 

2.2.6 Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

2.2.6.1 Pengertian Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Model pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning) adalah 

model pembelajaran yang secara langsung melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran melalui kegiatan penelitian untuk mengerjakan dan menyelesaikan 

suatu proyek pembelajaran tertentu. Boss dan Kraus (dalam Abidin, 2014: 167) 

mendefinisikan pembelajaran berbasis proyek sebagai sebuah model pembelajaran 

yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan 

yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam 

mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. 

Model pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan keyakinan bahwa belajar 

bersamaan dengan melakukan, berdiskusi kelompok, dan belajar melalui 

pengalaman memiliki peranan yang sangat penting sebagai jalan utama dalam 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. 

Simkins, et al (2003) menyatakan pembelajaran berbasis proyek adalah 

sebuah model pembelajaran yang digunakan sebagai sarana bagi siswa untuk 

memperoleh seperangkat pengetahuan dan keterampilan belajar yang baru melalui 

serangkaian aktivitas merancang, merencanakan, dan memproduksi produk 

tertentu. Dalam pelaksanaannya model ini akan melibatkan tujuh dimensi 
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pembelajaran meliputi kurikulum inti, keterhubungan dengan dunia nyata, 

memperpanjang waktu belajar, pembuatan keputusan oleh siswa, keterampilan 

berkolaborasi, penilaian dan produk yang dihasilkan. 

Model pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakannya baik 

merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik, maupun menetapkan 

kegiatan yang akan dilakukan. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai 

fasilitator, menyediakan bahan, dan pengalaman bekerja, mendorong siswa 

berdiskusi dan memecahkan masalah, dan memastikan siswa tetap bersemangat 

selama mereka melaksanakan proyek (Abidin, 2014: 169). 

Kemendikbud (2013 : 80) menjelaskan model pembelajaran berbasis 

proyek memiliki karakteristik sebagai berikut : (1) Siswa membuat keputusan 

tentang sebuah kerangka kerja; (2) Adanya permasalahan atau tantangan yang 

diajukan kepada siswa; (3) Siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atas 

permasalahan atau tantangan yang diajukan; (4) Siswa secara kolaboratif 

bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan 

permasalahan; (5) Proses evaluasi dijalankan secara kontinu; (6) Siswa secara 

berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan; (7) Produk akhir 

aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif; (8) Situasi pembelajaran sangat 

toleran terhadap kesalahan dan perubahan. 

2.2.6.2 Kelebihan dan kekurangan Pembelajaran Berbasis Proyek 
 

Boss dan Kraus dalam Abidin (2007 : 170 ) menyatakan keunggulan 

model pembelajaran berbasis proyek sebagai berikut : (1) Bersifat terpadu dengan 
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kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apa pun dalam pelaksanaannya; 

 

(2) Siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktikkan strategi otentik 

secara disiplin; (3) Siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah 

yang penting baginya; (4) Teknologi terintegrasi sebagai alat untuk penemuan, 

kolaborasi, dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembelajaran penting dalam 

cara-cara baru; (5) Meningkatkan kerjasama guru dalam merancang dan 

mengimplementasikan proyek-proyek yang melintasi batas-batas geografis atau 

bahkan melompat zona waktu. 

Berkenaan dengan keunggulan model ini, Kemendikbud (2013) juga 

merinci berbagai keunggulan model pembelajaran berbasis proyek sebagai 

berikut: (1) Meningkatkan motivasi belajar; (2) Meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah; (3) Siswa menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan 

problem yang kompleks; (4) Meningkatkan kolaborasi; (5) Mendorong siswa 

untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi; (6) 

Meningkatkan keterampilan siswa dalam mengelola sumber; (7) Memberikan 

pengalaman kepada siswa pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi 

proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber untuk menyelesaikan 

tugas; (8) Menyediakan pengalaman belajar siswa sesuai dengan dunia nyata; (9) 

Melibatkan siswa untuk belajar mengambil informasi dan menunjukkan 

pengetahuan yang dimiliki, kemudian diimplementasikan denan dunia nyata; (10) 

Membuat suasana belajar menjadi menyenangkan, sehingga siswa maupun 

pendidik menikmati proses pembelajaran. 
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Fase 5: 
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Fase 6: 
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Selain dipandang memiliki keunggulan, model ini juga memiliki 

kelemahan sebagai berikut: (1) Memerlukan banyak waktu dan biaya; (2) 

Memerlukan banyak media dan sumber belajar; (3) Memerlukan guru dan siswa 

yang sama-sama siap belajar dan berkembang; (4) Ada kekhawatiran siswa hanya 

akan menguasai satu topik tertentu yang dikerjakannya. 

2.2.6.3 Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Tahapan pembelajaran berbasis proyek melalui beberapa tahapan kegiatan 

sintaks. Sintaks model pembelajaran berbasis proyek pada penelitian ini dapat 

dilihat dalam Gambar 2.1 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

(Sumber : Abidin : 2014 : 172) 

 
Berdasarkan Gambar 2.1, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

(1) Praproyek. Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan guru di luar jam 

pelajaran. Pada tahap ini guru merancang deskripsi proyek, menentukan batu 

pijakan proyek, menyiapkan media, sumber belajar, dan menyiapkan kondisi 

pembelajaran. 

(2) Fase 1: Mengidentifikasi Masalah 
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Tahap ini siswa melakukan pengamatan terhadap obyek tertentu. Berdasarkan 

pengamatan tersebut, siswa mengidentifikasi masalah dan membuat rumusan 

masalah dalam bentuk pertanyaan. 

(3) Fase 2: Membuat Desain dan Jadwal Pelaksanaan Proyek 

 

Tahap ini siswa secara kolaboratif baik dengan anggota kelompok atau pun 

dengan guru mulai merancang proyek yang akan mereka buat, menentukan 

jadwal pengerjaan proyek, dan melakukan aktivitas persiapan lainnya. 

(4) Fase 3: Melaksanakan Penelitian 

 

Tahap ini siswa melakukan kegiatan penelitian awal sebagai model dasar bagi 

produk yang akan dikembangkan. Siswa mengumpulkan data dan selanjutnya 

menganalisis data tersebut sesuai dengan teknik analisis data yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

(5) Fase 4: Menyusun draf/prototipe produk 

 

Tahap ini siswa mulai membuat produk awal sebagaimana rencana dan hasil 

penelitian yang dilakukannya. 

(6) Fase 5: Mengukur, menilai dan memperbaiki produk 

 

Tahap ini siswa melihat kembali produk awal yang dibuat, mencari kelemahan 

dan memperbaiki produk tersebut. Kegiatan mengukur dan menilai produk 

dapat dilakukan dengan meminta pendapat atau kritik dari anggota kelompok 

lain ataupun pendapat guru. 

(7) Fase 6: Finalisasi dan Publikasi Produk 

 

Tahap ini siswa melakukan finalisasi produk. Produk dipublikasikan setelah 

diyakini sesuai dengan harapan. 
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(8) Pasca Proyek 

 

Tahap ini guru menilai, memberikan penguatan, masukan, dan saran perbaikan 

atas produk yang telah dihasilkan siswa. 

2.2.6.4 Implementasi Model, Prinsip Reaksi, Sistem Lingkungan, dan Dampak 

Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

2.2.6.4.1 Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Penerapan model pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran 

membutuhkan waktu antara 140-200 menit yang berlangsung dalam 4 kali 

pertemuan. Guru dan siswa memiliki kemampuan kreatif yang tinggi, terbuka 

menerima pendapat orang lain, dan memiliki semangat bekerja baik secara 

individu maupun secara kooperatif. Guru mencatat berbagai aktivitas dan hasil 

kerja siswaselama penerapan model. Guru mendorong siswa agar bersemangat 

dalam melaksanakan proyek yang telah direncanakan. 

2.2.6.4.2 Prinsip Reaksi Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Reaksi utama yang diharapkan dari guru dalam setiap tahapan 

pembelajaran adalah mengusahakan membangkitkan kemampuan kritis, kreatif, 

dan produktif siswa sebagai alat proses berpikir dengan cara: (1) guru harus 

menciptakan suasana kooperatif buka kompetitif; (2) guru meningkatkan 

kesadaran siswa untuk membuat rumusan hasil kajian yang terbuka untuk sebuah 

perbaikan; dan (3) mencari keunikan siswa dan menilai siswa dengan cara 

transparan dan berbagai macam penilaian. 
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2.2.6.4.3 Sistem Lingkungan Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Sistem lingkungan belajar yang dibutuhkan untuk terselengaranya model 

pembelajaran ini yaitu ketersediaan media pembelajaran yang relevan, lembar 

kerja proses yang lengkap secara individu, situasi pembelajaran yang mendukung, 

kondisi kelas memungkinkan siswa bekerja secara kooperatif, keberagaman dalam 

pembagian kelompok, dan siswa menyadari benar peran dan tugasnya selama 

pembelajaran. Dengan demikian pembelajaran berbasis proyek adalah satu usaha 

untuk menciptakan pembelajaran baru yang merefleksikan aspek lingkungan 

tempat siswa berada dan belajar. Dengan proyek yang diberikan dapat terjadi 

pengembangan proses inkuiri dalam berbagai aspek dari topik-topik bersifat nyata 

yang merupakan ketertarikan dari siswa (Widiyatmoko dan Pamelasari, 2012: 51- 

56). 

2.2.6.4.4 Dampak Model Pembelajaran Berbasis Proyek 

 

Dampak instruksional yang diharapkan dengan penerapan model 

pembelajaran berbasis proyek ialah meningkatnya kemampuan penguasaan materi 

oleh siswa, pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif dan 

inovatif, membina daya kreativitas produktif siswa. Dengan melalui proyek- 

proyek yang dikerjakan oleh siswa akan menumbuhkan kreatifitas dan inovasi 

siswa. Dalam konteks tersebut Munandar (dalam Nugroho, 2008) menyatakan 

bahwa pribadi yang kreatif ialah individu yang menggunakan daya imajinasinya 

untuk memecahkan masalah sehari-hari. Sedangkan dalam arti sempit kreativitas 

mengacu pada kecakapan yang menjadi karakteristik orang-orang kreatif yaitu 

orisinalitas, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi (Guilford dalam Nugroho, 
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2008). Definisi kreativitas menurut Sunarta (2011: 1) yaitu merupakan usaha 

untuk memikirkan sesuatu atau kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu 

yang baru baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relative berbeda dengan 

apa yang telah ada sebelumnya. Sedangkan inovatif menurut Raka (2001) dalam 

Sunarta (2011:1) adalah bagaimana memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru 

yang dapat menambah atau menciptakan nilai-nilai manfaat, baik secara sosial 

maupun secara ekonomik. Hal ini mencerminkan bahwa proses pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya 

(Nugroho, 2008: 39). Dampak penyerta dari model pembelajaran ini yaitu 

mengembangkan karakter siswa, membentuk kecakapan hidup pada diri siswa, 

meningkatkan sikap ilmiah, membina kemampuan siswa dalam berkomunikasi, 

beragumentasi, dan berkolaborasi/bekerjasama. 

Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa memahami 

pembelajaran secara utuh menyeluruh. Proyek memberikan pengalaman belajar 

siswa secara aktual, sehingga membuat siswa berpikir tidak hanya linier sesuai 

dengan yang diajarkan oleh guru. Pembelajaran berbasis proyek dapat 

mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang 

dialami secara menyelesaikan proyek. Penelitian Wikananta dan Gayatri (2018), 

menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis proyek cukup efektif 

dalam menanamkan karakter, keterampilan proses, dan keterampilan berpikir 

tingkat tinggi. 

Penelitiaan yang dilaksanakan oleh Gunawan dkk (2017) juga 

membuktikan bahwa pembelajaran berbasis proyek memiliki keunggulan yaitu 
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adanya peningkatan kreativitas peserta didik pada kedua kelas. Kelas eksperimen 

mengalami peningkatan kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Kreativitas verbal dan figural mengalami peningkatan pada kedua kelas. 

Kreativitas verbal meningkat lebih tinggi dibandingkan kreativitas figural. Hal ini 

menunjukkan bahwa model project based learning berbantuan media virtual yang 

diterapkan berhasil meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. 

2.2.7 Materi Program Aplikasi Pengolah Kata di SMP 

 

2.2.7.1 Deskripsi dan Karakteristik Materi Aplikasi Pengolah Kata di SMP 

 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dimaksudkan untuk 

mempersiapkan siswa agar mampu mengantisipasi pesatnya perkembangan 

teknologi. Mata pelajaran ini perlu diperkenalkan, dipraktikkan dan dikuasai 

siswa sedini mungkin agar mereka memiliki bekal untuk menyesuaikan diri dalam 

kehidupan global yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. 

Kemampuan dan kemauan belajar sepanjang hayat dengan cepat dan cerdas 

diperlukan untuk menghadapi perubahan tersebut. Hasil-hasil teknologi informasi 

dan komunikasi banyak membantu manusia untuk dapat belajar secara cepat. 

Teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk merevitalisasi 

proses belajar yang pada akhirnya dapat mengadaptasikan siswa dengan 

lingkungan dan dunia kerja, selain sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi diajarkan sebagai 

salah satu mata pelajaran keterampilan yang pelaksanaannya dapat dilakukan 

secara terpisah atau bersama-sama dengan mata pelajaran keterampilan lainnya. 

Alokasi waktu pembelajarannya secara keseluruhan untuk jenjang SMP/MTs 
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adalah 72 jam pelajaran untuk selama 3 tahun, atau ekivalen dengan 2 jam 

pelajaran per minggu untuk waktu 1 tahun jika mata pelajaran ini dibelajarkan 

secara terpisah dan mandiri. 

Mata pelajaran TIK khususnya pada materi aplikasi pengolah kata ini 

memiliki karakter aplikatif, karena sesuai dengan materi yang diajarkan siswa 

mula-mula diberikan materi dasar pengenalan aplikasi pengolah kata hingga 

mencetak dokumen hasil olah aplikasi pengolah kata. Karakter dari mata pelajaran 

ini mengarahkan pada praktik pembelajaran di kelas dan menuntut adanya 

pembelajaran yang banyak memberikan kesempatan kepada siswa untuk praktik 

atau pengalaman langsung. Teori atau konsep biasanya langsung dijelakan oleh 

guru bersamaan waktu praktik. 

Pembelajaran mata pelajaran ini menuntut guru untuk tidak hanya sekedar 

mengajarkan bagaimana menggunakan aplikasi pengolah kata, akan tetapi perlu 

adanya penyelarasan, keterhubungan, kebermanfaatan materi pengolah kata 

dengan kehidupan nyata siswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

karena memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia terutama dalam 

dunia pendidikan dan administrasi. Materi pelajaran dihubungkan dengan 

kehidupan atau pengalaman nyata di lapangan akan memberikan pengaruh besar 

bagi keberhasilan pembelajaran, karena siswa akan berpikir nilai lebih yang akan 

didapatkan dengan menguasai materi pelajaran tentang aplikasi pengolah kata. 

Dengan keberadaan mata pelajaran TIK Peran siswa dalam pembelajaran: (1) dari 

penerima informasi yang pasif menjadi partisipan aktif dalam proses 

pembelajaran, (2) dari mengungkapkan kembali pengetahuan menjadi 
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menghasilkan berbagai pengetahuan, (3) dari pembelajaran sebagai aktivitas 

individual menjadi pembelajaran berkolaboratif (Maunah, 2016: 176-186). 

2.2.7.2 Tujuan 

 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bertujuan agar 

siswa memiliki kemampuan sebagai berikut : 

(1) Memahami teknologi informasi dan komunikasi 

 

(2) Mengembangkan keterampilan untuk memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi 

(3) Mengembangkan sikap kritis, kreatif, apresiatif dan mandiri dalam 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

(4) Menghargai karya cipta di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

 

2.2.7.3 Ruang Lingkup mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Ruang lingkup mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 

 

(1) Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi, dan menyajikan informasi 

(2) Penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindah data dari satu 

perangkat ke perangkat lainnya. 

2.2.7.4 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Program Aplikasi 

Pengolah Kata 

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

telah ditentukan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar materi program 

aplikasi pengolah kata. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini. 
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Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Materi Program Aplikasi 

Pengolah Kata 
 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

1. Menggunakan perangkat 

lunak pengolah kata 

untuk menyajikan 

informasi 

1.1 Mengidentifikasi menu dan ikon pada 

perangkat lunak pengolah kata 

1.2 Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada 

program pengolah kata 

1.3 Menggunakan menu dan ikon pokok pada 

perangkat lunak pengolah kata 

1.4 Membuat dokumen pengolah kata sederhana 
 

 

 

Sumber : Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi 

 

 

2.2 Kerangka Berpikir 

 

Pengembangan instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi 

program aplikasi pengolah kata ini berawal dari karakter mata pelajaran TIK yang 

menitik beratkan pada kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Kemampuan TIK tersebut harus dimiliki siswa secara utuh, tetapi kenyataannya 

tidak demikian. Siswa seringkali hanya diberi tugas yang sifatnya linier, artinya 

harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh guru. Kemampuan aplikatif siswa 

masih belum terasah. Mereka masih terpaku pada kemampuan kognitif tanpa 

mengembangkan kemampuan keterampilan yang dibutuhkan dalam keseharian 

mereka mengerjakan tugas sebagai siswa. 

Perbedaan pemahaman guru mengenai penilaian masih beragam. Guru 

sering hanya terfokus pada sisi kognitif, dengan menjadikan tes tertulis menjadi 

hasil akhir pembelajaran tanpa memperhatikan proses dan keterampilan yang 
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dikuasai siswa. Observasi dilapangan menunjukkan sistem penilaian materi 

program aplikasi pengolah kata di SMP masih menitik beratkan pada penilaian 

berbasis paper and pencil test. Penilaian bervariasi dari guru, termasuk belum 

standarnya instrumen penilaian yang dibuat karena belum teruji validitas dan 

reliabilitasnya. Permasalahan tersebut menjadikan perlunya dikembangkan 

instrumen penilaian standar yang dapat mengukur kemampuan siswa secara utuh 

dan aplikatif. 

Instrumen yang dikembangkan adalah instrumen penilaian portofolio 

berbasis proyek untuk materi program aplikasi pengolah kata. Instrumen penilaian 

tersebut terdiri dari lima aspek yaitu penilaian keterampilan, penilaian produk, 

penilaian presentasi, penilaian pengetahuan dan respon siswa terhadap 

pembelajaran. Pengembangan instrumen penilaian tersebut dikembangkan sesuai 

dengan langkah–langkah pengembangan instrumen penilaian menurut Mardapi 

(2012 : 149), yaitu: (1) menyusun spesifikasi instrumen, (2) menulis instrumen, 

(3) menentukan skala instrumen, (4) menentukan sistem penskoran, (5) 

mentelaah instrumen, (6) melakukan ujicoba, (7) menganalisis instrumen, (8) 

merakit instrumen, (9) melaksanakan penilaian, dan (10) menafsirkan hasil 

penilaian. 

Tahap pertama adalah menyusun spesifikasi instrumen yang terdiri dari 

tujuan penilaian, kisi-kisi penilaian, bentuk instrumen, format instrumen, dan 

panjang instrumen. Tahap kedua adalah menulis instrumen dengan menuliskan 

indikator, konten, proses, konteks, instrumen penilaian dan rubrik penilaian. 

Tahap ketiga kemudian menentukan skala instrumen sesuai dengan format 
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instrumen. Skala insrumen yang digunakan adalah skala Likert dengan empat 

gradasi jawaban. Setiap gradasi jawaban mencerminkan tingkatan positif ke 

negatif. Tahap keempat adalah menentukan sistem penskoran dengan menetapkan 

skor mentah, skor total, konversi skor sebagai dasar penilaian hasil belajar siswa. 

Draft instrumen penilaian yang telah dibuat selanjutnya masuk kedalam 

tahap telaah instrumen. Telah instrumen dalam pengembangan instrumen 

penilaian ini dilakukan melalui tahap validasi ahli. Telaah instrumen penilaian 

merupakan proses menilai rancangan produk secara rasional sesuai dengan 

pemikiran rasional dari pakar. Telaah dilakukan terhadap kelayakan isi, 

kebahasaan dan penyajian. Telaah dalam penelitian ini dilakukan oleh pakar 

instrumen penilaian dan pakar materi program aplikasi pengolah kata. 

Tahap selanjutnya adalah melakukan ujicoba. Ujicoba dilakukan terhadap 

8 siswa SMP 1 Jekulo. Uji coba kemudian dilakukan tahapan analisis instrumen 

untuk mencari tingkat validitas dan reliabilitas instrumen penilaian yang 

dikembangkan. Uji validitas instrumen penilaian dengan validitas konstruk. Uji 

reliabilitas dilakukan denga dua cara yaitu inter rater reliability untuk penilaian 

keterampilan, penilaian produk, dan penilaian presentasi, serta internal 

consistency untuk penilaian pengetahuan dan respon siswa. 

Langkah selanjutnya adalah merakit instrumen menjadi satu instrumen 

penilaian yang utuh dan standar sesuai dengan analisis instrumen yang telah 

dilakukan sebelumnya untuk kemudian dilaksanakan penilaian terhadap 31 siswa 

SMP 1 Jekulo. Tahap ini kembali dilakukan analisis instrumen penilaian untuk 

mencari validitas dan reliabilitas instrumen penilaian yang dikembangkan 
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sekaligus mencari kepraktisan penggunaan instrumen. Tahap terakhir adalah 

menafsirkan hasil penilaian siswa. Hasil penilaian tersebut dijadikan acuan untuk 

menentukan tingkat kemampuan siswa sehingga dapat diketahui kemampuan 

siswa baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik terhadap mata pelajaran 

TIK khususnya materi program aplikasi pengolah kata. 

Tahapan pengembangan instrumen penilaian yang dilaksanakan secara 

rinci tersebut diharapkan dapat diperoleh instrumen penilaian portofolio berbasis 

proyek yang standar dan dapat mengukur kemampuan siswa secara efektif dan 

praktis. Panduan Penilaian Portofolio Berbasis Proyek Materi Aplikasi Pengolah 

Kata merupakan produk akhir dari pengembangan instrumen penilaian ini 

diharapkan membantu guru menilai kemampuan siswa sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki. Kerangka berfikir pengembangan instrumen penilaian portofolio 

berbasis proyek materi program aplikasi pengolah kata ditunjukkan seperti pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

Perlu instrumen penilaian standar dan aplikatif 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

5.1.1 Data faktual penilaian kemampuan siswa terhadap materi program aplikasi 

pengolah kata di SMP belum menggunakan instrumen yang terstandar 

karena guru belum mengembangkan instrumen penilaian tanpa melalui uji 

validitas dan reliabilitas sehingga kualitasnya tidak dijamin sebagai 

instrumen penilaian yang baik. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh guru, misalnya karena kesibukan guru karena 

mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas, wakil kepala sekolah 

ataupun bendahara sekolah dan lain-lain. 

5.1.2 Pengembangan prototype instrumen penilaian portofolio berbasis proyek 

materi program aplikasi pengolah kata di SMP menggunakan tahapan 

pengembangan instrumen penilain dari Djemari Mardapi dengan 

menambahkan 1 (satu) langkah yaitu kegiatan studi pendahuluan, sehingga 

tahapan pengembangan instrumen penilaiannya meliputi tahapan sebagai 

berikut: (1) Studi pendahuluan; (2) Menyusun spesifikasi instrumen; (3) 

Menulis instrumen; (4) Menentukan skala instrumen; (5) Menentukan 

sistem penskoran; (6) Mentelaah instrumen; (7) Melakukan uji coba; (8) 

Menganalisis instrumen; (9) Merakit instrumen; (10) Melaksanakan 

Penilaian; dan (11) Menafsirkan Hasil Penilaian. 
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5.1.3 Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi program aplikasi 

pengolah kata di SMP memiliki kualitas yang baik karena terbukti valid 

dan reliabel. Berdasarkan hasil validasi ahli (pakar) menunjukkan validasi 

terhadap aspek kelayakan isi instrumen penilaian memperoleh rata-rata 

skor 83%. Telaah terhadap aspek kebahasaan memperoleh rata-rata skor 

81% dan dari aspek penyajian intrumen penilaian yang dikembangkan 

memperoleh persentase rata-rata skor kelayakan penyajian sebesar 83%. 

Kemudian hasil rata-rata skor telaah (validasi ahli) intrumen dari ketiga 

aspek tersebut diperoleh rata-rata 82,41%. Hasil telaah (validasi ahli) 

instrumen tersebut jika dibandingkan dengan kriteria kelayakan instrumen 

berada pada rentangan 67%-83% yang berarti instrumen penilaian hasil 

pengembangan dalam kriteria/kategori layak sehingga dapat dipergunakan. 

Hasil uji reliabilitas isntrumen penilaian portofolio berbasis proyek 

menunjukkan bahwa semua butir instrumen penilaian reliabel dengan nilai 

koefisien Kappa berada pada rentangan antara 0.61 – 0.80. Berdasarkan 

hasil penelitian di atas menunjukkan instrumen penilaian portofolio untuk 

menilai aspek proses memenuhi prediket baik dan sangat baik sehingga 

bisa   dikatakan   bahwa   instrumen   yang   dikembangkan   reliabel dan 

memenuhi syarat instrumen yang berkualitas. 

5.1.4 Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi program aplikasi 

pengolah kata di SMP hasil pengembangan praktis untuk dipergunakan 

berdasarkan respon guru yang menunjukkan 85% guru menyatakan bahwa 

instrumen penilaian yang dikembangkan praktis yang ditinjau dari aspek 
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kejelasan petunjuk, pelaksanaan dan penggunaan waktu dan 80% guru 

menyatakan bahwa instrumen penilaian yang telah dikembangkan 

berkualitas. 

5.1.5 Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi program aplikasi 

pengolah kata di SMP mendapatkan respon positif dari siswa. 

 
 

5.2 Saran 

 

5.2.1 Guru sebaiknya lebih termotivasi untuk menerapkan prosedur yang benar 

dalam mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar, sehingga 

kualitas instrumen penilaiannya memenuhi syarat instrumen yang baik 

diantaranya valid dan reliabel dan menjaga kualitas penilaian hasil belajar 

secara obyektif dan adil. 

5.2.2 Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek materi program aplikasi 

pengolah kata di SMP hasil pengembangan dalam penelitian ini sangat 

cocok untuk diterapkan/disebarluaskan di sekolah lain karena telah teruji 

kualitasnya sebagai instrumen penilaian yang baik yaitu valid dan reliabel. 

5.2.3 Instrumen penilaian portofolio berbasis proyek yang dikembangkan baru 

sebatas untuk menilai kemampuan materi program aplikasi pengolah kata 

di satu SMP/sekolah, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penelitian 

lebih lanjut misalnya untuk menilai materi TIK lainnya, menguji 

keefektivan instrumen penilaian portofolio berbasis proyek diberbagai 

sekolah. 
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