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SARI 

 

Sulistiyani, Ina Eka. 2006. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Mata Pelajaran PKn 
Kelas X SMA Negeri 12 Semarang Melalui Pembelajaran Portofolio. Sarjana 
Pendidikan Kewarganegaraan. Pembimbing I: Drs. Eko Handoyo M.Si, Pembimbing 
II: Drs. Setiajid M.Si, dan 63 Halaman. 
 
Kata Kunci:  Kualitas belajar, Portofolio 
 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
ini telah merumuskan secara tegas mengenai dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan 
Nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yang memuat dasar pendidikan nasional, yaitu berdasar Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945, sedang fungsinya yaitu mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil 
pembelajaran anak sehingga prestasi belajar anak dapat meningkat melalui 
pendekatan portofolio. 

Metode penelitian ini ditempuh dengan empat siklus, setiap siklus terdiri dari 
empat tahap yaitu, perncanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Lokasi dan 
subyek penelitian adalah siswa kelas X SMA Negeri 12 Semarang. Fokus yang diteliti 
dalam penelitian ini adalah siswa, guru, dan proses pembelajaran. Data dan sumber data 
untuk dianalisis dalam penelitian ini yaitu (1) Lembar pengamatan proses pembelajaran 
dan keaktifan siswa. (2) Tugas siswa. (3) Soal tertulis. (4) Angket awal dan akhir tentang 
proses pembelajaran melalui pembelajaran portofolio. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan proses pembelajaran dari siklus I 
sampai dengan siklus III dapat dilihat dari hasil angket yang diberikan sebelum dan setelah 
tindakan. Skor pengamatan yang diberikan oleh guru observer pada siklus I: 25,58; siklus 
II: 81,39; siklus III: 97,67. Skor pengamatan keaktifan siswa juga meningkat dari siklus I 
sampai siklus III. Hasil pengamatan salah seorang siswa sebagai kolaborator dan 
wawancara secara tertulis kepada guru kolaborator dan siswa juga menunjukkan adanya 
proses pembelajaran yang berlangsung kondusif. 

Peningkatan kedisiplinan siswa selama tindakan kelas dari siklus I sampai 
dengan siklus III dapat dilihat dari hasil angket, sebelum dan sesudah tindakan 
menunjukkan adanya peningkatan. Kedisiplinan siswa dengan tugas portofolio yang 
dikumpulkan sangat kreatif dan semua mengumpulkan. 

Ketuntasan belajar siswa pada siklus I, II, dan III mengalami peningkatan 
yang sangat signifikan sehingga sangat berpengaruh pada nilai akhir yang didapat 
oleh siswa. 

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: (1) Guru hendaknya membuat 
model pembelajaran di kelas dengan kreatif melalui pembelajaran portofolio ini, 
sehingga dapat dijadikan modifikasi dalam pembelajaran. (2) Guru dapat memanfaatkan 
pendekatan portofolio untuk diterapkan pada materi yang lain, karena pembelajaran yang 
bertumpu pada masalah, sehingga lebih menarik dan menantang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

ini telah merumuskan secara tegas mengenai dasar, fungsi, dan tujuan Pendidikan 

Nasional. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang memuat dasar pendidikan nasional, yaitu berdasar Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, sedang fungsinya yaitu mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. Bertitik tolak dari dasar, fungsi, dan tujuan 

pendidikan nasional tersebut menjadi jelas bahwa manusia Indonesia yang hendak 

dibentuk melalui proses pendidikan bukan sekedar manusia yang berilmu pengetahuan 

semata tetapi sekaligus membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian sebagai 

warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Dalam kaitannya dengan pembentukan warga negara Indonesia yang 

demokratis dan bertanggung jawab, pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) memiliki peranan yang strategis dan penting, yaitu dalam membentuk 

siswa maupun sikap dalam berperilaku keseharian, sehingga diharapkan setiap 

individu mampu menjadi pribadi yang baik. 

1 
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Melalui mata pelajaran PKn ini, siswa sebagai warga negara dapat 

mengkaji Pendidikan Kewarganegaraan dalam forum yang dinamis dan 

interaktif. Jika memperhatikan tujuan pendidikan nasional di atas, Pembangunan 

dalam dunia pendidikan perlu diusahakan peningkatannya. Pada penelitian ini 

peneliti meneliti pembelajaran pada bidang studi PKn, karena PKn bukan sejarah 

maka hal yang sangat substansial yang harus dipelajari adalah bagaimana 

penanaman moral pada siswa sejak dini. 

Minat belajar siswa pada bidang PKn ini perlu mendapat perhatian khusus 

karena minat merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan proses belajar. 

Disamping itu minat yang timbul dari kebutuhan siswa merupakan faktor penting 

bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau usahanya.  

Oleh karena itu minat belajar siswa harus diperhatikan dengan seksama. 

Hal ini untuk memudahkan membimbing dan mengarahkan siswa belajar, sehingga 

siswa mempunyai dorongan dan tertarik untuk belajar. 

Berdasarkan data awal, selama ini pembelajaran PKn di SMA N 12 Semarang 

masih bersifat monoton dan kurang menarik, Sehingga setiap pelajaran berlangsung 

siswa jadi kurang tertarik dan kurang berminat dalam mengikuti pelajarannya. 

Selain itu di dalam pembelajaran PKn masih menghadapi banyak kendala-kendala. 

Kendala-kendala yang dimaksud antara lain: Pertama, guru pengampu mata Pelajaran 

PKn masih mengalami kesulitan dalam mengaktifkan siswa untuk terlibat langsung 

dalam proses penggalian dan penelaahan bahan pelajaran. 

Kedua, jumlah siswa setiap kelas cukup besar (40-45 siswa). Terkait 

dengan jumlah siswa yang cukup besar di setiap kelas ini, proses belajar 
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dihadapkan pada kenyataan keberadaan sarana dan prasarana pembelajaran yang 

kurang memadai, sehingga hal tersebut juga menyebabkan guru kurang dapat 

mengenali sikap dan perilaku individual siswa atau murid secara baik. Hal ini 

dapat berdampak pada kurangnya perhatian siswa terhadap materi pembelajaran. 

Ketiga, sebagian siswa memandang mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

sebagai mata pelajaran yang bersifat konseptual dan teoritis. Akibatnya siswa 

ketika mengikuti pembelajaran PKn merasa cukup mencatat dan menghafal 

konsep-konsep dan teori-teori yang diceramahkan oleh guru, tugas-tugas terstruktur 

yang diberikan dikerjakan secara tidak serius dan bila dikerjakan pun sekedar 

memenuhi formalitas. Keempat, praktik kehidupan di masyarakat baik dalam bidang 

politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, agama seringkali berbeda dengan wacana 

yang dikembangkan dalam proses pembelajaran di kelas.  

Akibatnya siswa seringkali merasa apa yang dipelajari dalam proses belajar di 

kelas sebagai hal yang sia-sia. Kelima, letak sekolah yang ada di pinggir kota dan 

juga asal siswa dari pinggir kota merupakan kendala dalam pembelajaran, karena 

wawasan siswa menjadi sangat terbatas dan kurang, sehingga dalam proses 

pembelajaran siswa di kelas menjadi tidak aktif dan tidak bergairah untuk bersama-

sama proaktif.  

(Wawancara dengan Bapak Puji guru pengampu mata pelajaran PKn SMA 

Negeri 12 Semarang) Tanggal 14 Maret. 

Kendala-kendala dalam penyelenggaraan Pembelajaran PKn sebagaimana 

dikemukakan di atas, jelas membawa pengaruh pada kualitas proses dan hasil 

pembelajaran. Kondisi semacam ini tentu tidak sejalan dengan semangat untuk 
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menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran yang kurang 

bermakna ini akan semakin meluas dan apabila pada proses pembelajaran tersebut 

guru masih menerapkan strategi dan pendekatan pembelajaran konvensional yang 

memandang siswa sebagai objek, komunikasi lebih banyak berlangsung searah, dan 

penilaian lebih menekankan aspek kognitif. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran mata 

pelajaran PKn, maka dipandang perlu diterapkan model pembelajaran Portofolio. 

Melalui pembelajaran portofolio ini siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah-

masalah yang ada dalam masyarakat dan secara proaktif memberikan alternatif 

pemecahannya, sehingga diharapkan siswa akan mendapat banyak manfaat baik 

hasil maupun pelaksanaan akademik, sosial maupun sikap pengertian. Menurut 

Yager (1992:16) penerapan konstrukvisme dalam pembelajaran, berarti menempatkan 

siswa pada posisi sentral dalam keseluruhan program pembelajaran. 

Melalui pembelajaran seperti ini, pengetahuan dapat diterima dan 

tersimpan lebih baik, karena pengetahuan tersebut masuk dalam otak setelah 

masuk proses “masuk akal”. Yang tidak masuk akal akan dikesampingkan. 

Karena tersimpan secara mendalam, meski pernah lupa, pengetahuan tersebut 

mudah untuk dipelajari kembali. Materi tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan 

dalam situasi baru yang berlainan dari situasi waktu proses pembelajaran. 

Dalam proses pembelajaran portofolio, pemecahan masalah dilakukan 

melalui analiasis ilmiah terhadap isu-isu strategis yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat, berbangsa dan bernegara seperti berlakunya proses perubahan nilai-nilai 

dan norma-norma sosial budaya masyarakat akibat globalisasi, serta kebijakan-
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kebijakan pemerintah terkait dengan penyelesaian masalah-masalah sosial budaya 

yang berkembang di masyarakat. 

Isu-isu proses sosial budaya dan kebijakan pemerintah tersebut perlu 

dianalisis dan hasil analisis ini merupakan alternatif tindakan dan atau kebijakan 

baru yang lebih akomodatif. Siswa dalam proses ini ditempatkan dan diperlakukan 

sebagai subjek, yang harus secara aktif  berperan dalam proses pembelajaran, 

sehingga siswa akan menemukan kebermaknaan dalam belajar. Kebermaknaan 

belajar akan diperoleh karena siswa akan mencari, menemukan, dan mengalami 

sendiri berbagai hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. 

Bertolak dari pemikiran tersebut di atas, dan mengingat pentingnya proses 

pembelajaran PKn sebagai langkah untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

maka kelemahan-kelemahan dalam proses pembelajaran harus dipebaiki. Oleh 

karena itu perlu dilakukan Penelitian Tindakan Kelas. Maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Proses 

Pembelajaran Mata Pelajaran PKn Kelas X SMA Negeri 12 Semarang Melalui 

Pembelajaran Portofolio“. 

B. Identifikasi Masalah 

Sebelum dipilih model atau pendekatan proses pembelajaran, terlebih dahulu 

dilakukan identifikasi masalah yang menyangkut kekurangan proses pembelajaran PKn. 

1. Kondisi Siswa 

a. Semangat belajarnya kurang, jika tidak ada tugas siswa praktis tidak belajar. 

b. Sumber belajar yang dimiliki oleh siswa terkait dengan materi PKn kelas 

X ini masih minim. 
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c. Keterlibatan siswa selama proses pembelajaran masih kurang. 

d. Hasil prestasi belajar PKn belum menggembirakan. 

e. Potensi siswa belum dimanfaatkan secara optimal. 

2. Kondisi Proses Pembelajaran 

a. Metode proses pembelajaran yang paling sering adalah metode ceramah. 

b. Komunikasi praktis searah, interaksi kurang antara guru dengan siswa. 

c. Siswa bersikap pasif, kurang antusias dalam diskusi kelas. 

d. Proses belajar berlangsung secara konvensional. 

e. Pengontrolan terhadap tugas dan tingkah laku siswa selama proses pembelajaran 

kurang, tidak ada sanksi tegas bagi siswa yang tidak patuh selama proses 

pembelajaran. 

f. Kurang mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar hanya LKS. 

3. Kedisplinan Siswa 

a. Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

b. Kebiasaan perilaku siswa yang tidak patuh terhadap tugas. 

c. Kurangnya teladan guru yang terus menerus memberikan bimbingan dan nasehat. 

d. Kurangnya tindakan secara tegas terhadap siswa yang tidak patuh.   

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional maka sudah menjadi kewenangan sekolah untuk 

dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didiknya. Agar dapat terlaksana 

dengan baik maka pengelolaan atau cara yang digunakan adalah dengan metode-

metode yang menyegarkan sehingga peserta didik dapat memperoleh penyegaran 

dalam hal pembelajaran disekolahnya. Salah satu cara yang dapat digunakan 

adalah dengan menggunakan sistem pembelajaran portofolio. 
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Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengkaji dan menganalisa 

peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran mata pelajaran PKn Kelas X 

SMA Negeri 12 Semarang melalui pembelajaran portofolio, karena selama ini 

proses pembelajaran yang diterapkan kurang mengena pada peserta didik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, peneliti membatasi 

masalah mengenai bagaimana kualitas proses belajar siswa dalam mengikuti 

pelajaran PKn dengan diterapkannya sistem belajar Portofolio di SMA 12 Semarang 

pada kelas X. 

C. Permasalahan 

Berdasarkan uraian identifikasi permasalahan, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut: 

Apakah dengan pembelajaran Portofolio, akan dapat ditingkatkan proses 

pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi: Aktivitas bertanya, aktivitas 

merespon jawaban, aktivitas berpendapat dan aktivitas berkreativitas dengan pelajaran 

Kewarganegaraan. 

D. Cara Pemecahan Masalah 

Berdasarkan latar belakang siswa yang kurang minat terhadap pelajaran 

PKn, dan proses pembelajaran yang kurang baik berdampak pada kurangnya 

kedisiplinan siswa terhadap tugas serta proses pembelajaran yang dilakukan juga 

menjadi kurang efektif, jika permasalahan ini tidak dipecahkan dampaknya adalah 

prestasi belajar siswa kurang memuaskan. 
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Pemecahan masalah yang dipilih adalah memperbaiki proses pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik mata pelajaran PKn. Pada penelitian 

ini adalah bidang studi PKn. 

Rencana penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut : 

a. Observasi awal tentang kemampuan pemahaman terhadap mata pelajaran, 

observasi input siswa, kesiapan siswa, sumber belajar yang ada, pendekatan atau 

metode yang diterapkan. 

b. Membuat rencana pengajaran yang disetting sebagai penelitian tindakan kelas. 

Dalam hal ini peneliti mempersiapkan bahan pengajaran sebelum bertemu 

dengan siswa, menyiapkan sumber belajar, dan bahan tugas untuk siswa. Dalam 

pemberian tugas, guru sebagai : 

1) Perencanaan yaitu penentu jenis tugas 

2) Fasilitator yaitu penyedia sarana yang dapat mengilhami siswa dalam berfikir 

aktif dan kreatif. 

3) Evaluator 

c. Dari pelaksanaan rencana dan observasi oleh pengamat ditindaklanjuti dengan 

diskusi atau refleksi untuk siklus berikutnya. Siklus berikutnya pada dasarnya 

memperbaiki hasil tindakan pada siklus sebelumnya. Demikian seterusnya 

sampai peneliti mengetahui ada internalisasi proses pembelajaran. Penelitian 

ini akan dimulai akhir Januari sampai dengan Maret awal  2005. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari penafsiran yang salah maka penulis perlu menjelaskan 

istilah-istilah dalam penelitian ini. 
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1. Peningkatan 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001:1998), peningkatan berasal 

dari kata tingkat yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an. Tingkat artinya tinggi 

rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan peradaban, dan sebagainya) 

pangkat, derajat, taraf, kelas. Sedangkan peningkatan adalah proses, cara, perbuatan 

meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya). Selain itu peningkatan sama 

artinya dengan kenaikan (Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, 1996:680). 

2. Proses Pembelajaran 

Proses Pembelajaran adalah upaya bersama antara guru dengan siswa 

untuk berbagi dan mengolah informasi dengan tujuan agar pengetahuan yang 

terbentuk dapat di “internalisasikan” dalam diri peserta pembelajaran dan 

menjadi landasan pembelajaran berkelanjutan secara mandiri. 

Kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kualitas pembelajaran. 

Kualitas pembelajaran merupakan bentuk pelaksanaan dari strategi belajar 

mengajar yang dirancang guru. Strategi belajar mengajar sebagai hasil 

rancangan guru dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru. Dalam kaitan ini 

Arnie Fajar (2004:30) berpendapat bahwa mengajar adalah memberikan 

sesuatu dengan cara membimbing dan membantu kegiatan belajar kepada 

seseorang (siswa) dalam mengembangkan potensi intelektual, (emosional serta 

spiritual), sehingga potensi-potensi tersebut dapat berkembang secara optimal. 

Dari pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa proses pembelajaran dan 

mengajar merupakan bagian penting yang harus dibenahi apabila menginginkan 

peningkatan kualitas lulusan dan atau kualitas pendidikan. Ketika proses 
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pembelajaran akan melibatkan tingkat partisipasi dan jenis kegiatan belajar yang 

dihayati siswa, maka guru dan suasana proses pembelajaran harus memiliki 

peranan yang aktif untuk mengaktifkan siswa.  

Karena siswa sebagai objek pendidikan memiliki latar belakang 

ekonomi, sosial, kognitif, dan afektif yang sangat bervariasi. Oleh karena itu 

out put yang diharapkan tentu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan 

kualitas siswa. Dalam konteks semacam ini peran dan fungsi guru menjadi 

penting dalam merancang dan menumbuhkan proses dan suasana belajar yang 

kondusif bagi siswa untuk berkembang mendapat kebermaknaan dalam belajar. 

Melalui proses pembelajaran, pribadi siswa disentuh dan dikembangkan, 

sehingga memiliki sikap belajar yang tidak saja dapat mewujudkan pribadi yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ketrampilan, tetapi juga dapat 

mengembangkan kreativitas dari integritas pribadinya. 

Dalam bukunya, Abdul Rajak Husain (1995:58), bimbingan yang diberikan 

oleh guru adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka atau upaya 

menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. 

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi siswa dimaksudkan untuk membantu 

siswa mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. 

3. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas adalah ukuran baik buruknya sesuatu, kadar, mutu, derajad/taraf 

(kepandaian/kecakapan, dan sebagainya). Pembelajaran adalah suatu upaya 

untuk mengubah tingkah laku siswa kearah yang lebih baik. Kualitas proses 

pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas belajar dan pemahaman siswa berdasar 



 11

Kompetensi Dasar dan Indikator yang harus dicapai, serta kinerja guru yang 

mendukung proses pembelajaran.  

Pada aktivitas belajar, ada 5 hal yang dapat dijadikan sebagai acuan 

antara lain: 

a. Aktivitas lisan (oral activities) seperti bercerita, membaca sajak, tanya jawab, 

diskusi, menyanyi 

b. Aktivitas mendengarkan (listening activities) seperti mendengarkan penjelasan 

guru, ceramah, pengarahan 

c. Aktivitas visual (visual activities) seperti membaca, menulis, melakukan eksperimen 

dan demonstrasi 

d. Aktivitas gerak (motor activities) seperti senam, atletik, menari, melukis 

e. Aktivitas menulis (writing activities) seperti mengarang, membuat makalah, 

membuat surat. 

Dari penjelasan di atas kualitas pembelajaran yang ingin dicapai antara 

lain: 

a. Siswa dapat aktif untuk selalu bertanya 

b. Siswa dapat tanggap dalam merespon jawaban 

c. Siswa dapat aktif untuk selalu berpendapat 

d. Dengan pembelajaran kewarganegaraan, siswa dapat aktif untuk berkreatifitas 

dalam tugas-tugasnya 

e. Proses pembelajaran PKn tidak berjalan searah, akan tetapi ada timbal balik 

antara guru dengan murid 

f. Guru dapat lebih kreatif untuk mengolah pembelajaran PKn di kelas. 



 12

4. Portofolio 

Yaitu merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memberdayakan 

siswa dalam merekonstruksi pengetahuan, sikap, dan keterampilan belajarnya 

(Budiamansyah, 2000:4). 

Pada hakikatnya dengan pembelajaran berbasis portofolio, disamping 

memperoleh pengalaman fisik terhadap objek dalam pembelajaran, siswa juga 

memperoleh pengalaman atau terlibat secara mental. Pembelajaran berbasis 

portofolio ini memungkinkan siswa untuk : 

a. Berlatih memadukan antara konsep yang diperoleh dari penjelasan guru atau 

diri buku atau bacaan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Siswa diberi kesempatan untuk mencari informasi di luar kelas, baik informasi 

yang sifatnya benda atau bacaan, penglihatan maupun orang atau pakar. 

c. Membuat altenatif untuk mengatasi topik yang dibahas. 

d. Membuat suatu keputusan (sesuai kemampuannya) yang berkaitan dengan 

konsep yang telah dipelajarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai 

yang ada di masyarakat. 

e. Merumuskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah 

dan mencegah timbulnya masalah yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 

Dengan gambaran di atas, maka peneliti menerapkan metode portofolio 

tayang yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam kelas. Portofolio 

tayangan (tampilan) yaitu portofolio yang berbentuk segi empat sama sisi (bujur 

sangkar) berjajar dan dapat berdiri sendiri tanpa penyangga, namun tidak menutup 

kemungkinan berbentuk lain sesuai kreativitas siswa, dengan syarat tetap komunikatif.     
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5. Tugas 

Adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk 

dilakukan. (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1976:1094). Tugas dalam penelitian 

ini adalah upaya untuk membuat proses belajar menjadi menyenangkan, efektif, 

dan efisien. Dapat memberi kesempatan kepada siswa untuk menerima informasi 

baru, mengaplikasikan, menganalisa, bahkan mengevaluasi informasi tersebut. 

6. Mata Pelajaran PKn 

PKn merupakan ilmu yang diperoleh dan dikembangkan berdasarkan terpaan 

moral yang mencari jawaban atas pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana gejala-

gejala sosial, khususnya yang berkaitan dengan moral serta perilaku manusia. 

7. Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas merupakan studi yang sistematis yang dilakukan 

dalam upaya memperbaiki praktis-praktis dalam pendidikan dengan melakukan 

tindakan praktis serta refleksi dari tindakan tersebut (Kasbolah, 2001:8).  

F. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

siswa dengan pemberian metode pembelajaran portofolio dibidang studi PKn. 

Hasil belajar yang diharapkan juga bisa memperbaiki kebiasaan belajar yang baik 

mulai dari persiapan belajar, melakukan latihan berulang-ulang, dan akhirnya mampu 

menerapkan apa yang mereka terima dari bangku sekolah ke kehidupan sehari-

hari. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Minimum 80% siswa memahami belajar efektif melalui portofolio. 
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b. Proses pembelajaran dapat meningkat: proses pembelajaran kondusif, siswa 

mau belajar keras, menyelesaikan tugas dan tidak mudah putus asa. 

c. Memperbaiki dan menciptakan atmosfir atau suhu pembelajaran PKn di kelas, 

sehingga akan mewujudkan kebermaknaan belajar mata pelajaran PKn yang dapat 

menunjang siswa untuk dapat memerankan dirinya sebagai warga negara yang 

bertanggung jawab. 

G. Manfaat Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini diharapkan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan antusiasme dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran 

PKn serta memberikan kebermaknaan belajar mata pelajaran PKn. 

2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan 

dan ketrampilan mengajar secara dinamis dan interaktif. 

3. Bagi Sekolah yang diteliti 

Khususnya guru-guru pengampu mata pelajaran yang sama pada kelas yang 

berbeda dan pada mata pelajaran yang sejenis dapat memanfaatkan hasil penelitian 

ini sebagai masukan dalam penyempurnaan dan pengembangan pembelajaran 

mereka. Melalui penelitian ini diharapkan akan dihasilkan model pembelajaran 

PKn yang kontekstual serta memberdayakan komponen-komponen pembelajaran, 

terutama siswa dan guru secara aktif dan kreatif. 

 

 



BAB  II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

A. Tinjauan Kepustakaan 

1. Belajar 

Winkel (1991:36) “Belajar pada manusia dirumuskan sebagai suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, 

pemahaman, ketrampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif 

konstan dan berbekas.“ Nana Sudjana (1989:5) menuliskan definisi belajar 

sebagai berikut: 

Belajar, adalah proses dalam bentuk pengetahuan, pemahaman sikap 

dan tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-

aspek lain pada individu yang belajar. Perubahan tingkah laku tersebut 

disebabkan karena adanya interaksi. 

2. Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah upaya bersama guru dan siswa untuk 

berbagi mengelola informasi dengan tujuan agar pengetahuan yang terbentuk 

dapat di “internalisasi” dalam diri peserta pembelajaran dan menjadi landasan 

belajar secara berkelanjutan secara mandiri. (Pramoetadi, 2001:15). 

Proses internalisasi ini sangat penting dalam proses pembelajaran, 

dimana siswa memerlukan bantuan seorang guru selama proses pembelajaran 

dan pada akhir internalisasi, antara siswa dan guru harus ada mekanisme 

komunikasi mengenal tingkat keberhasilan proses tersebut, sehingga pada 

15 
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akhir proses internalisasi dapat disimpulkan bahwa “pengetahuan yang baru” 

sudah menjadi bagian integral struktur perilaku siswa untuk digunakan 

sebagai landasan proses pembelajaran selanjutnya. Evaluasi hasil belajar dan 

tugas selalu mengakhiri proses pembelajaran untuk dapat menyimpulkan 

keberhasilan seluruh proses (Pramoetadi, 2001). 

Proses pembelajaran akan dapat diterapkan dengan tepat, apabila pada 

awal proses guru dan siswa mempunyai kemampuan dasar sebagai berikut: 

a. Kemampuan dasar guru 

1) Kemampuan subjek kajian (pada dasarnya seorang guru adalah spesialis 

dalam subjek kajian mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab) 

2) Kemampuan kurikulum (setiap guru harus mengerti dan dapat 

mengartikulasi kedudukan dan keterkaitan pelajaran yang diampu) 

3) Kemampuan pedagogik (seorang guru harus mampu untuk melaksanakan 

proses pembelajaran yang efektif dalam subjek kajian spesialisasinya. 

b. Kemampuan dasar siswa 

1) Kemampuan untuk menjelaskan dan menalar apa-apa yang diterimanya. 

2) Kemampuan yang terbuka untuk belajar (mandiri maupun kooperatif) 

3) Kemampuan untuk menerima, mengolah, dan menyerap informasi 

secara kritis dan terbuka. 

Seorang siswa yang memasuki kelas untuk mengikuti pelajaran, ia akan 

mengharapkan banyak hal seperti: pengajar yang berwibawa dan kompeten, rasa 

aman, aturan kelas yang jelas, aturan yang jelas, atau hubungan sosial yang baik 

sesama siswa. Untuk memenuhi harapan tersebut, hal-hal berikut perlu 

diperhatikan oleh guru: 
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a. Tujuan 

Menyampaikan tujuan atau arah kegiatan pada awal pembelajaran. 

Komunikasi persyaratan mata pelajaran yang mencakup garis besar kegiatan 

dan persayaratan yang harus dipenuhi selama proses pembelajaran, merupakan 

salah satu cara untuk membuat para siswa sadar akan tujuan yang dicapai dan 

persyaratan untuk mencapainya. 

b. Respek (rasa hormat) 

Rasa hormat siswa terhadap guru dapat ditumbuhklan dengan cara menunjukkan 

lebih dahulu rasa respek guru terhadap siswa. Rasa saling menghormati 

antara guru dan siswa perlu dipelihara karena hal ini akan menumbuhkan 

lingkungan belajar yang sehat. 

c. Keteraturan 

Aturan kelas yang jelas, seperti cara mengajukan pertanyaan yang sopan, 

batas waktu penyerahan tugas yang jelas, memperhatikan apa yang 

disampaikan guru, akan membuat keteraturan dan rasa aman dalam kelas. 

d. Perlakuan adil 

Perlakuan adil yang ditunjukkan oleh guru terhadap siswa, terutama yang 

berkaitan dengan aturan dan persyaratan proses pembelajaran yang disepakati 

sebelumnya, akan membantu menumbuhkan iklim proses pembelajaran 

yang positif. 

e. Rasa aman 

Menjaga rasa aman para siswa dengan mencegah terjadinya kekacauan 

merupakan tantangan berat bagi seorang guru, ketegasan, ketepatan, dan 
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kecepatan bertindak merupakan salah satu kunci dalam mencegah terjadinya 

hal-hal yang menghilangkan rasa aman siswa. 

f. Penuh Perhatian (caring) 

Perhatian guru terhadap siswa, baik melalui kontak pandang, senyuman, 

maupun kata-kata yang wajar, akan membantu iklim kelas yang kondusif, 

dan memenuhi harapan siswa (Wardani, 2001:14-15). 

Seorang guru akan dapat menjadi dekat dengan siswa apabila secara 

ideal guru tersebut: 

a. Berkepribadian hangat/supel (warm personality), mampu memberi dan 

menerima informasi dan umpan balik ke dan dari siswa. 

b. Memiliki “sosial skill”, yaitu mampu membawa kelas dalam satu kesatuan. 

c. Menguasai cara mengajar yang baik. 

d. Mampu menata materi secara baik (organizing ability). 

e. Pemerhati yang baik (skill in noticing), dan cekatan membantu kesulitan siswa. 

f. Bersemangat (antusiasm for the subject). 

g. Menguasai materi (Flexibility to student changing needs). 

h. Menguasai materi (knowledge of the subject). 

Dalam proses penyampaian materi kepada peserta didik, terdapat “lima 

butir emas” (five nuggets) yaitu: 

a. Dimulai dengan menarik perhatian, diikuti dengan penjelasan rinci. 

b. Siswa umumnya hanya mampu mengingat beberapa butir kunci (key point). 

c. Konsentrasi akan berkurang bila masa proses pembelajaran panjang, 

sehingga perlu variasi dalam penyampaian. 
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d. Pengulangan dapat membantu daya ingat. 

e. Penyampaian yang monoton hendaknya dihindari, dengan visualisasi, 

latihan, jokes, atau bahkan istirahat. 

3. Kualitas Pembelajaran 

Kualitas adalah ukuran baik buruknya sesuatu, kadar, mutu, derajad/ 

taraf (kepandaian/kecakapan, dan sebagainya). Pembelajaran adalah suatu 

upaya untuk mengubah tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik. Kualitas 

proses pembelajaran dapat dilihat dari aktivitas belajar dan pemahaman siswa 

berdasar kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai, serta kinerja 

guru yang mendukung proses pembelajaran.  

4. Pembelajaran Portofolio 

Merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk memberdayakan 

siswa dalam merekonstruksi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan belajarnya 

(Budiamansyah, 2000:4). Dalam pembelajaran ini akan dapat dikembangkan 

untuk mengajak siswa agar mengidentifikasi, menemukan dan mengenali, serta 

memberikan alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah masyarakat. 

Di sistem ini pada akhirnya akan secara proaktif mampu mengembangkan 

alternatif-alternatif kebijakan yang dapat ditawarkan dan diterapkan melalui 

cara-cara yang ilmiah dan proporsional untuk diadopsi oleh pemerintah. 

Pada dasarnya portofolio sebagai model pembelajaran merupakan usaha 

yang dilakukan guru agar siswa memiliki kemampuan untuk mengungkapkan 

dan mengekspresikan dirinya sebagai individu maupun kelompok. Kemampuan 

tersebut diperoleh siswa melalui pengalaman belajar sehingga memiliki 
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kemampuan mengorganisir informasi yang ditemukan, membuat laporan dan 

menuliskan apa yang ada dalam pikirannya, dan selanjutnya dituangkan 

secara penuh dalam pekerjaannya/tugas-tugasnya. 

Strategi intruksional yang digunakan dalam model ini, pada dasarnya 

bertolak dari strategi “inquiry, discovery learning, problem solving learning, 

research learning”.   

Dalam hal ini ditetapkan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi masalah yang ada dimasyarakat. 

b. Memilih suatu masalah untuk dikaji di kelas. 

c. Mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah yang dikaji. 

d. Membuat portofolio kelas. 

e. Menyajikan portofolio/dengar pendapat (show case). 

f. Melakukan refleksi pengalaman belajar. 

Di dalam setiap langkah, siswa belajar mandiri dalam kelompok kecil 

dengan fasilitas dari guru dan menggunakan ragam sumber belajar di sekolah 

maupun di luar sekolah (masyarakat). Sumber belajar atau informasi dapat 

diperoleh dari : 

a. Manusia  

b. Kantor penerbitan surat kabar, bahan tertulis 

c. Bahan terekam 

d. Bahan tersiar 

e. Alam sekitar 

f. Situs sejarah, artifak dan lain-lain. 
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5. Mata Pelajaran PKn 

Pendidikan Kewarganegaraan termasuk pelajaran bidang ilmu pengetahuan 

sosial yang mempelajari teori-teori serta perihal sosial yang ada di sekitar 

lingkungan masyarakat kita. 

Oleh karena itu dalam pembelajaran PKn perlu diberikan pengarahan, 

mereka harus terbiasa untuk mendengar ataupun menerapkan serta mencatat 

hal-hal yang berkaitan dengan ilmu PKn, salah satu keberhasilan pembelajaran 

adalah jika siswa yang diajar merasa senang dan memerlukan materi ajar. 

Selain itu juga dengan diterapkannya pemberian tugas dengan bentuk 

portofolio akan dapat memberikan diskripsi baru mengenai pembelajaran 

PKn, dan hal tersebut juga sebagai penunjang agar siswa tidak merasa 

kebosanan dalam mengikuti pembelajaran portofolio. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran PKn antara lain: 

a. Guru 

Seorang guru yang profesional dituntut untuk mempunyai kemampuan-

kemampuan tertentu, Guru merupakan pribadi yang berkaitan erat dengan 

tindakannya di dalam kelas, cara berkomunikasi, berinteraksi dengan warga 

sekolah dan masyarakat umumnya. Membicarakan masalah guru yang baik, 

(S. Nasution dalam Amin Suyitno, 1997:25) mengemukakan sepuluh kriteria 

yang baik sebagai berikut: 

1) Memahami dan menghormati siswa. 

2) Menguasai bahan pelajaran yang diberikan. 

3) Menyesuaikan metode pengajaran dengan bahan pelajaran. 
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4) Menyesuaikan bahan pengajaran dengan kesanggupan individu. 

5) Mengaktifkan siswa dalam belajar. 

6) Memberikan pengetahuan sehingga terhindar dari sikap verbalisme. 

7) Menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan siswa. 

8) Mempunyai tujuan tertentu dengan tiap pelajaran yang diberikannya. 

9) Tidak terikat oleh teks book. 

10) Tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan pengetahuan saja 

kepada siswa melainkan senantiasa membentuk pribadi anak. 

b. Siswa 

Jika ditinjau dari siswa, maka banyak faktor-faktor yang perlu 

mendapat perhatian, lebih-lebih hubungannya dengan belajar PKn. PKn 

bagi siswa pada umumnya merupakan pelajaran yang kurang disenangi 

karena kurangnya antusias siswa terhadap pelajaran ini. Karena itu dalam 

interaksi belajar mengajar PKn seorang guru harus memperhatikan faktor-

faktor yang menyangkut siswa: 

1) Apakah siswa cukup cerdas, cukup berbobot, dan siap belajar PKn? 

2) Apakah siswa berminat, tertarik dan mau belajar PKn? 

3) Apakah siswa senang dengan cara belajar yang kita berikan? 

4) Apakah siswa dapat menerima pelajaran dengan baik dan benar? 

5) Apakah suasana interaksi belajar mengajar mendorong siswa belajar? 

Dengan faktor-faktor di atas guru dapat menentukan strategi 

pembelajaran yang seperti apa agar siswa berhasil dalam belajar. 
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c. Sarana dan prasarana 

Pembelajaran akan dapat berlangsung lebih baik jika sarana dan 

prasaranya menunjang. Sarana yang cukup lengkap seperti perpustakaan 

dengan buku-buku PKn yang relevan. 

d. Strategi pembelajaran PKn disekolah 

Strategi pembelajaran PKn adalah strategi pembelajaran yang aktif, 

Pembelajaran aktif ditandai oleh dua faktor sebagai berikut: 

1) Adanya interaksi antara seluruh komponen dalam proses pembelajaran 

terutama antara guru dan siswa. 

2) Berfungsi secara optimal seluruh sence siswa yang meliputi indera, 

emosi, karsa, dan nalar. 

 Dalam pembelajaran siswa aktif, metode-metode yang dianjurkan 

antara lain metode tanya jawab, drill, diskusi, eksperimen, pemberian tugas, 

dan lain-lain. Pemilihan metode yang diterapkan tentu saja disesuaikan dengan 

mata pelajaran, tujuan pembelajaran, maupun sarana yang tersedia. 

6. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 Latar belakang peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai melalui 

berbagai cara, antara lain: melalui peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga 

kependidikan lainnya, pelatihan dan pendidikan, atau dengan memberikan 

kesempatan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran dan non 

pembelajaran secara profesional lewat penelitian tindakan secara terkendali. 

Upaya meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya 

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi saat menjalankan tugasnya 
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akan memberi dampak positif ganda, Pertama, kemampuan dalam menyelesaikan 

masalah pendidikan yang nyata akan semakin meningkat. Kedua, penyelesaian 

masalah pendidikan dan pembelajaran melalui sebuah investigasi terkendali akan 

dapat meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil belajar. Dan ketiga, 

peningkatan kedua kemampuan tadi akan bermuara pada peningkatan 

profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. 

PTK menawarkan peluang sebagai strategi pengembangan kinerja, sebab 

pendekatan penelitian ini menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan 

lainnya sebagai peneliti, sebagai agen perubahan yang pola kerjanya bersifat 

kolaboratif (collaborative).  

Menurut Hopkins ada 6 karakteristik dalam penelitian tindakan kelas 

antara lain : 

a. Pekerjaan utama guru adalah mengajar, dan adapun metode PTK yang 

kebetulan diterapkannya, seyogyanya tidak berdampak menganggu komitmennya 

sebagai pengajar. 

b. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. 

c. Metodologi yang digunakan harus cukup reliable sehingga memungkinkan 

guru mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara cukup meyakinkan. 

d. Masalah penelitian yang diusahakan oleh guru seharusnya merupakan masalah 

yang cukup merisaukannya, dan bertolak dari tanggung jawab profesionalnya. 

e. Dalam penyelenggaraan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten menaruh 

kepedulian tinggi terhadap prosedur etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. 
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f. Meskipun kelas merupakan cakupan tanggung jawab seseorang guru, namun 

dalam pelaksanannya PTK sejauh mungkin harus memakai classroom 

exceding prespective dalam arti permasalahan tidak dilihat terbatas dalam 

konteks kelas atau pelajaran tertentu.   

PTK merupakan suatu proses dimana melalui proses ini guru dan siswa 

menginginkan terjadinya perbaikan, peningkatan, dan perubahan pembelajaran 

yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

Menurut (T. Raka Joni, 1998 dalam FX. Soedarsono. 2001:12). 

PTK merupakan suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku 

tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari 

tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta untuk mempebaiki kondisi-

kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan. Karakteristik 

PTK berbeda secara konseptual dan fundamental, yaitu PTK sebagai: a) an 

inquiry on practice from within, berarti kegiatan PTK didasarkan pada masalah 

keseharian yang dirasakan, dan dihayati dalam melaksanakan pembelajaran yang 

selalu muncul; b) a collaborative effort and or particpatives, mengisyaratkan 

bahwa tindakan dan upaya perbaikan dilakukan bersama-sama siswa secara 

kolaboratif dan partisipatif, siswa bukan hanya diperlukan sebagai obyek yang 

dikenai tindakan, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam kegiatan yang dilakukan 

guru untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama; c) a reflective practice 

made public, berarti menghendaki agar keseluruhan proses implementasi 

tindakan dipantau dengan mempergunakan metode dan alat yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian laporan PTK akan 
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dapat memenuhi kaidah metodologi ilmiah dan kesimpulan atau temuan yang 

berupa model atau prosedur upaya perbaikan, peningkatan, dan perubahan ke arah 

yang lebih baik dan dapat disebarluaskan (diseminasi) (FX. Soedarsono, 2001). 

a. Tujuan PTK 

1) Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah. 

2) Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya mengatasi lainnya 

mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan luar 

kelas. 

3) Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. 

4) Menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, 

sehingga tercipta sikap proaktif didalam melakukan perbaikan mutu 

pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. 

5) Meningkatkan ketrampilan pendidik dan tenaga kependidikan khususnya 

dalam melakukan PTK. 

6) Meningkatkan kerjasama profesional diantara pendidik dan kependidikan 

di sekolah. 

b. Luaran Penelitian 

Luaran umum yang diharapkan dihasilkan dari PTK adalah sebuah 

peningkatkan atau perbaikan, antara lain: 

1) Peningkatan dan perbaikan terhadap kinerja belajar siswa di sekolah. 

2) Peningkatan dan perbaikan terhadap mutu proses pembelajaran di 

kelas. 
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3) Peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas penggunaan media, alat 

bantu belajar, dan sumber belajar lainnya. 

4) Peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas prosedur dan alat evaluasi 

yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa. 

5) Peningkatan dan perbaikan terhadap masalah-masalah pendidikan anak 

di sekolah. 

6) Peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas penerapan KBK dan 

kompetensi siswa di sekolah. 

7) Pokok bahasan yang terkait dengan penelitian 

Pada penelitian tindakan kelas kali ini, penulis berusaha meneliti 

peningkatan proses pembelajaran melalui portofolio saat siswa mengikuti 

pelajaran PKn pada pokok bahasan Masyarakat Politik. Masyarakat Politik 

adalah suatu masyarakat yang memiliki aktivitas politik dan tidak ada phobi 

atau ketakutan terhadap jalannya aktivitas politik yang ada. 

Masyarakat politik ini memiliki sub bagian dalam bahasannya antara 

lain, manusia politik, ciri-ciri masyarakat politik, dinamika politik Indonesia, 

cara berfikir yang berkembang dalam masyarakat, perilaku politik yang 

sesuai aturan, dan komunikasi politik. Politik disini adalah berbagai aktivitas 

yang berkaitan dengan ruang gerak manusia yang berhubungan dengan orang 

lain untuk memenuhi sesuatu yang ingin dicapai. 

Masyarakat politik perlu kita pelajari karena berkaitan erat dengan 

lingkungan dan hubungan manusia satu dengan yang lainnya, seperti partai 

politik, orang yang berkecimpung didalamnya. Materi pelajaran masyarakat 

politik ini antara lain berisi: 
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a. Manusia sebagai insan politik 

1) Manusia sebagai zoon politicon 

2) Kuat dan lemahnya kepribadian manusia 

3) Contoh manusia sebagai insan politik 

4) Peranan manusia sebagai insan politik 

b. Ciri-ciri masyarakat politik 

1) Perilaku yang dikategorikan sebagai partisipasi politik 

2) Contoh bentuk partisipasi politik 

3) Kesadaran politik 

c. Dinamika politik 

1) Periode berlakunya UUD 1945 

2) Periode berlakunya kontitusi RIS 

3) Periode berlakunya UUD 1950-1959 

4) Periode UUD 1945 Dekrit Presiden 5 Juli 1959-sekarang 

5) Masa Orde Baru 1966-1998 

d. Cara berpolitik yang berkembang dalam masyarakat 

Apakah partisipasi politik itu 

e. Perilaku politik 

1) Yang melakukan kegiatan politik 

2) Kegiatan yang dilakukan dalam politik 

f. Komunikasi politik 

1) Pengertian komunikasi politik 

2) Contoh praktek komunikasi politk 

3) Saluran komunikasi politik 
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Dari materi tersebut nampak bahwa kemampuan siswa untuk benar-

benar memahami materi sangat diperlukan tidak hanya sekedar hafalan. Oleh 

karena itu perlu diupayakan peningkatan proses pembelajaran yang serius 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

B. Hipotesis Tindakan 

Pembelajaran Portofolio merupakan pembelajaran yang dapat diterapkan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada kelas X SMA Negeri 12 Semarang. 

 

 



BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara 

berencana dan sistematis karena berguna untuk mendapatkan suatu pemecahan 

masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam melakukan penelitian, metode 

merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. Penggunaan metode 

dalam suatu penelitian akan menentukan akurasi dan kelengkapan data yang 

diperlukan oleh peneliti. 

Dengan kata lain, metode yang dimaksud digunakan agar sasaran dari 

hasil penelitian yang ingin dicapai dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Untuk itu sebelum pelaksanaan penelitian perlu dipilih metode yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat tindakan (penelitian 

tindakan kelas) yang menggunakan data pengamatan langsung jalannya proses 

pembelajaran kelas. Dari data tersebut kemudian dianalisis melalui tahapan 

dalam silus-siklus tindakan. 

B. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kelas X SMA N 12 Semarang. Jumlah siswa 

terdiri dari 42 siswa. Penelitian dimulai bulan Januari awal (dengan observasi 

awal) dan berakhir sampai dengan awal maret 2006 (ulangan pokok bahasan). 
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C. Prosedur Kerja Penelitian Tindakan Kelas 

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang minimal 

terdiri atas tiga siklus. Masing-masing siklus meliputi perencanaan, tindakan, 

dijelaskan dengan observasi, dan refleksi. Prosedur kerja tersebut secara garis besar 

dapat deskripsi umum penelitian tindakan kelas. 

Deskripsi umum penelitian tindakan kelas. 

  

   

 

 

Keterangan :  Skema siklus di atas tidak hanya satu siklus, tetapi siklus tindakan 
tersebut dapat dilakukan beberapa kali. 

 

Tindakan Observasi 

Refleksi 

Perencanaan 

D. Fokus yang Diteliti 

Penelitian dapat dilakukan dengan adanya fokus penentu, fokus suatu 

penelitian mempunyai dua tujuan. Pertama, fokus dapat membatasi studi, Dalam 

hal ini fokus dapat membatasi inkuiri. Kedua, penetapan fokus ini berfungsi 

untuk memenuhi kriteria inklusi atau eklusi atau memasukkan, mengeluarkan 

suatu informasi yang diperoleh (Moeloeng, 2000:62) 

Berdasarkan hal tersebut fokus yang diteliti sebagai berikut : 

1. Fokus Siswa 

a. Kemampuan siswa menemukan dan memahami konsep materi 

b. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

c. Kreativitas dan inovasi siswa dalam proses pembelajaran PKn 
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d. Memahami konsep-konsep materi ditujukkan dengan hasil 

e. Siswa aktif berpendapat 

f. Siswa dapat aktif diskusi dalam kelas 

g. Siswa aktif bertanya  

h. Memahami konsep-konsep belajar siswa. 

2. Fokus guru 

a. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

b. Guru memancing pertanyaan dan balikan dari siswa 

c. Guru memberi tugas kepada siswa yang didalamnya dibutuhkan kreativitas 

dan inovatif siswa baik individu maupun kelompok 

d. Guru membimbing siswa dalam berdiskusi untuk menemukan konsep materi 

e. Guru sebagai fasilitator dan evaluator 

f. Guru dapat mengolah proses pembelajaran di kelas secara dinamis. 

3. Proses Pembelajaran 

a. Menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan 

menyenangkan 

b. Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan 

c. Meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran serta memacu 

rasa ingin tahu terhadap materi berikutnya 

d. Memanfaatkan sarana dan prasarana alat bantu ajar yang tersedia secara 

optimal. 
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E. Rincian Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain PTK yang menerapkan 

siklus. Siklus tersebut terdiri atas 4 kegiatan yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi tindakan, dan refleksi tindakan (Anonim, 1999:93). 

Untuk mengetahui tingkat pemahaman konsep materi dan perubahannya, 

siswa diberi tes pada setiap siklus. 

Dengan uraian tersebut di atas, penelitian dirancang melalui 3 siklus 

tindakan sebagai berikut: 

1. Siklus I 

a. Perencanaan tindakan siklus I  

1) Membuat desain pembelajaran 

2) Mempersiapkan alat-alat atau media pembelajaran 

3) Menyiapkan tugas untuk evaluasi  

4) Merancang dan menyiapkan alat evaluasi 

b. Pelaksanaan tindakan siklus I 

1) Siswa diajak untuk memahami pengertian insan politik dan masayarakat 

politik  

2) Demonstrasi dengan memberikan contoh masyarakat politik melalui 

artikel atau kliping 

3) Diskusi masing-masing kelompok 

4) Mempresentasikan hasil analisis kelompok 

5) Tanya jawab menyimpulkan materi 
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c. Observasi siklus I 

1) Observasi (guru dan 2 siswa) mengamati proses pembelajaran dengan 

sub pokok bahasan manusia insan politikdan ciri-ciri masyarakat politik 

2) Observer mengamati sikap dan tingkah laku siswa selama pembelajaran 

berlangsung di kelas (baik tanya jawab maupun aktivitas siswa) 

3) Observer menilai semua aktivitas siswa di kelas melalui lembar keaktifan 

siswa maupun lembar evaluasi yang lain. 

d. Refleksi siklus I 

Pada siklus I sudah diterapkan tanya jawab dalam proses pembelajaran, 

yaitu dengan guru melontarkan beberapa stimulan atau pertanyaan awal 

yang bertujuan untuk mengukur seberapa besar tanggapan siswa mengenai 

pelajaran yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Siklus I ini adalah awal 

untuk menerapkan metode portofolio pada siklus berikutnya. 

Pada siklus ini siswa yang aktif berdiskusi hanya 16 siswa, dan sisa 

yang lain belum dapat aktif mengikuti pembelajaran yang sedang diterapkan. 

Dalam siklus I ini sudah diterapkan tugas portofolio, yaitu dengan menganalisa 

contoh masyarakat politik dan dipresentasikan, presentasi yang dilakukan masih 

monoton dan kurang interaktif karena siswa belum kreatif untuk membuat 

kliping dan dianalisa sehingga dalam presentasipun siswa harus ditunjuk 

untuk presentasi karena belum memiliki kesadaran sendiri, siklus I ini diakhiri 

dengan uji soal siklus I. 

 

 



 35

2. Siklus II 

a. Perencanaan tindakan siklus II  

1) Membuat desain pembelajaran mengenai dinamika politik dan cara 

politik dalam masyarakat 

2) Mempersiapkan alat-alat atau media pembelajaran (tugas-tugas yang 

dibuat dan kertas asturo) 

3) Menyiapkan tugas untuk evaluasi 

4) Merancang dan menyiapkan alat evaluasi. 

b. Pelaksanaan tindakan siklus II 

1) Siswa diajak untuk memahami dengan menjelaskan sub pokok 

bahasan yang sudah ditentukan 

2) Demonstrasi dengan penyajian drama di kelas. 

3) Diskusi masing-masing kelompok tentang kliping yang sudah dibuat. 

4) Mempresentasikan hasil kelompok 

5) Tanya jawab menyimpulkan materi 

c. Observasi siklus II 

1) Observasi (1 orang siswa dan guru) mengamati proses pembelajaran 

dengan pokok bahasan yang dibuat. 

2) Observer mengamati diskusi kelompok setelah diadakan pencarian 

sumber (dengan kliping) 

3) Observer menilai semua aktivitas siswa di kelas melalui lembar 

keaktifan siswa maupun lembar pengamatan yang lain. 
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d. Refleksi siklus II 

Pada siklus I metode yang digunakan dalam pembelajaran kurang 

mengena dalam kelas, sehingga peneliti menerapkan metode yang baru 

yang dapat mengaktifkan siswa di kelas, yaitu dengan memberikan 

contoh pembuatan kliping yang baik dan mengarahkan terlebih dahulu 

terhadap siswa sebelum diskusi dimulai, dan ternyata dalam metode ini 

respon siswa terhadap diskusi yang dilakukan mengalami perubahan 

yang baik dibanding denan siklus I, yaitu siswa yang aktif berjumlah 28 

siswa dengan tugas kliping yang rapi dan menarik. 

3. Siklus III 

a. Perencanaan tindakan Siklus III 

1) Membuat desain pembelajaran mengenai perilaku politik dan 

komunikasi politik 

2) Mempersiapkan alat atau medis pembelajaran (stereofom, kertas HVS 

dam spidol). 

3) Menyiapkan lembar evaluasi 

b. Pelaksanaan tindakan siklus III 

1) Siswa diajak untuk memahami tentang penjelasan yang ada dipokok 

bahasan 

2) Diskusi masing-masing kelompok dengan tema yang sudah ditentukan. 

3) Mempresentasikan hasil kelompok dengan media portofolio tayang 

4) Tanya jawab menyimpulkan materi 

5) Memberikan evaluasi siklus III 
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c. Observasi siklus III 

1) Observasi (1 siswa dan guru) mengamati proses pembelajaran dalam kelas 

2) Observer mengamati proses pembuatan portofolio tayang secara kelompok 

3) Observer menilai semua aktivitas siswa di kelas melalui lembar 

keaktifan siswa maupun lembar observasi yang lain. 

d. Refleksi siklus III  

Pada siklus III ini, metode yang digunakan adalah dengan memberikan 

kelonggaran siswa untuk berekspresi dan berkreasi dengan membuat makalah 

secara kelompok yang dibantu dengan portofolio tayangan. Dalam pembelajaran 

siklus III ini ada peningkatan keaktifan siswa karena merasa nyaman dan 

menikmati pembelajaran yang diterapkan, hal ini terbukti dengan hasil 

keaktifan siswa mencapai 33 orang siswa secara memuaskan. 

F. Tolok Ukur Keberhasilan 

Tolok ukur keberhasilan dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukan siswa 

setelah diberi tindakan. Diharapkan setelah dilakukan penelitian tindakan kelas hasil 

ketuntasan belajar individu terendah 6,50 tolok ukur keberhasilan meningkatnya 

pemahaman siswa dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mampu menyelesaikan tugas, tidak mudah putus asa, serta mau bekerja 

keras dalam belajar 

2. Mampu mengaktifkan proses berfikir siswa dengan menghubungkan pengalaman 

sehari-hari dengan pengalaman yang baru diajarkan 

3. Mampu meningkatkan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan 

senang. 
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G. Data dan Cara Pengambilan Data  

1. Sumber data 

Data berasal dari observasi yang dilakukan peneliti terhadap siswa kelas X 

SMA N 12 Semarang. 

2. Jenis data  

a. Lembar pengamatan digunakan untuk alat ukur proses pembelajaran dan 

keaktifan siswa 

b. Tugas-tugas digunakan untuk alat ukur kedisiplinan siswa 

c. Soal-soal tertulis digunakan untuk alat ukur hasil belajar siswa 

d. Angket awal dan akhir proses pembelajaran dan kedisiplinan siswa digunakan 

untuk alat ukur peningkatan proses pembelajaran dan kedisiplinan siswa.  

3. Cara pengambilan data 

Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara mengadakan tes akhir 

siklus. Penelitian yang sudah dilaksanakan diakhiri dengan tes akhir siklus. Tes 

berbentuk multiple choice dengan lima pilihan jawaban yang berguna untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang 

diajarkan setelah berlangsungnya proses tindakan. Hasil tes ini juga berfungsi 

sebagai tolak ukur keberhasilan dan standar kasesuaian antara silabus, rencana 

pembelajaran dan materi yang disampaikan. 

4. Analisa data 

Data yang berupa catatan pengamatan, keadaan, hasil belajar kognitif, 

psikomotorik, serta produk alat evaluasi (tes, lembar pengamatan) dianalisa 

dengan pendekaran kualitatif. Yaitu dengan pendekatan keabsahan data. 
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Pertama dilakukan kegiatan memilah dan memilih data mana yang pantas 

dipaparkan, kedua melakukan pemaparan data, dan ketiga verifikasi pengambilan 

simpulan. Analisa data dilakukan sebelum dan sesudah penelitian tindakan kelas 

dilakukan. 

Dari penjelasan di atas, maka dapat dilakukan beberapa tindakan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Data hasil belajar diambil dengan memberikan tes kepada siswa 

2. Data tentang pembelajaran pada saat dilaksanakannya tindakan kelas ini 

diambil dari lembar pengamatan 

3. Data tentang refleki diri serta perubahan-perubahan yang terjadi di kelas 

diambil dari catatan diskusi observer dengan peneliti 

4. Tes akhir siklus dianalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif 

prosentase. Kriteria yang digunakan adalah apabila siswa memperoleh nilai 

6,50 berarti siswa telah tuntas belajar, dan apabila siswa memperoleh nilai 

kurang 6,50 berarti siswa belum tuntas belajarnya. 

5. Daya pembeda 

Data yang berupa catatan pengamatan, keadaan, hasil belajar kognitif dan afektif 

serta produk alat evaluasi (tes, lembar pengamatan) dianalisa dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu dengan pendekatan trigulasi data. Pertama dilakukan reduksi 

data, yaitu kegiatan memilih data mana yang sesuai dengan tujuan penelitian 

untuk dipaparkan, kedua melakukan pemaparan data, dan ketiga dilakukan 

ferivikasi pengambilan simpulan. Analisa data dilakukan sebelum, selama dan 

sesudah Penelitian Tindakan Kelas dilakukan: 
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a. Data hasil belajar diambil dengan memberikan tes kepada siswa 

b. Data tentang proses pembelajaran pada saat dilaksanakannya tindakan 

kelas ini diambil dari lembar pengamatan 

c. Data tentang refleksi diri serta perubahan-perubahan yang terjadi di kelas 

diambil dari catatan diskusi kolaborator dengan penelitian 

d. Data tentang peningkatan proses pembelajaran dan tugas-tugas yang 

dikerjakan oleh siswa. 

Selain siklus yang diterapkan di atas, juga akan dipaparkan prosedur 

penelitian dengan diawali dengan kegiatan menyusun rencana pembelajaran yang 

menggunakan portofolio antara lain : 

1. Menyusun rencana pembelajaran berdasarkan analisis kebutuhan 

2. Membuat skenario perkuliahan dengan model pembelajaran portofolio. Langkah-

langkah pembelajaran portofolio yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

(1) Siswa mengidentifikasi dan menentukan masalah yang akan dikaji oleh 

masing-masing kelompok berdasarkan topik-topik perkuliahan yang ada. 

Kegiatan ini dilakukan dalam diskusi kelompok, (2) Mahasiswa mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber tentang masalah yang dikaji, (3) Siswa mengkaji 

dan menentukan solusi atau alternatif pemecahan masalah dan menyususun 

rencana kebijakan publik, (4) Siswa menyajikan portofolio di kelas. Kegiatan 

ini dilakukan dalam diskusi kelas, penyajian dilakukan oleh kelompok secara 

bergiliran sesuai dengan topik pembelajaran. 

3. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan 

4. Menyusun lembar pengamatan untuk melihat kondisi selama proses perkuliahan 

berlangsung 
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5. Menyusun rancangan evaluasi untuk melihat hasil belajar siswa pada tiga 

ranah, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Pada tahapan pelaksanaan penelitian, dilakukan pembelajaran portofolio 

sesuai rancangan yang telah disusun. Tahap ini bersifat terapeutik, yaitu upaya 

peningkatan kualitas proses pembelajaran mata pelajaran PKn melalui 

pembelajaran portofolio. Tahapan selanjutnya adalah pengamatan yang dilakukan 

secara rinci atas semua proses pembelajaran yang berlangsung. Pengamatan diikuti 

dengan pencatatan dan dokumentasi yang memungkinkan tiap-tiap peneliti 

mempunyai laporan temuan untuk didiskusikan dengan anggota yang lainnya. 

Untuk memberikan arah yang operasional terhadap pengamatan ini digunakan 

lembaran pengamatan yang telah dipersiapkan dan disusun oleh peneliti. Agar hasil 

observasi ini bermanfaat, maka diikuti dengan diskusi balikan. 

Pada akhir penelitian dilaksanakan refleksi berdasarkan data observasi, 

dengan refleksi ini peneliti dapat melihat apakah model pembelajaran yang 

dilakukan dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran mata pelajaran PKn, 

termasuk mengetahui kendala-kendala yang menghambat, faktor-faktor yang 

menjadi pendorong dan alternatif solusi. Dalam penelitian ini secara teknis, 

refleksi dilakukan melalui nalisis dan sintesis dengan pola berpikir deduktif dan 

induktif.       

 

 



 BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

1) Perencanaan 

Dari masalah yang diidentifikasi pada observasi awal, telah di 

rencanakan pembelajaran konsep manusia insan politik dan ciri-ciri 

masyarakat politik melalui metode portofolio yaitu dengan memberikan 

tugas yang tujuannya untuk dipresentasikan di depan kelas. 

2) Pelaksanaan  

Pelaksanaan pada siklus I dengan konsep Manusia insan politik dan 

ciri-ciri masyarakat politik. Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada 

rencana pembelajaran siklus I, melalui metode portofolio ini siswa diajak 

untuk dapat mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dengan 

menganalisa kliping untuk dijadikan sebagai bahan diskusi di kelas. Evaluasi 

formatif dilakukan pada akhir pertemuan yang berupa tes formatif siklus I 

untuk memperoleh data hasil belajar siswa. Dari observasi pelaksanaan 

siklus I, diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 

1) Data hasil tes 

Setelah dilakukan analisa data, hasil tes siklus I dapat di lihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 1.  Hasil Tes Siklus I 

No Pencapaian Siklus I 
1 
2 
3 
4 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 
Nilai rata-rata 
Prosentase tuntas bagian secara klasikal 

50 
80 
53,94 
25,58 %

Sumber: Dari Hasil Penelitian 

Secara klasikal hasil belajar siswa siklus I memperoleh nilai 

rata-rata 53,94. Dengan ketuntasan belajar siswa secara klasikal 

25,58%. Pada hasil klasikal belajar siswa siklus I mengalami banyak 

sekali kendala-kendala yang ada di kelas antara lain: 

a) Siswa masih asing dengan pembelajaran portofolio yang diterapkan 

di kelas. 

b) Siswa masih belum faham terhadap tugas yang diberikan (kliping 

dan analisa) 

c) Rasa malas terhadap pelajaran PKn.  

2) Data hasil observasi 

Data hasil observasi digunakan untuk mengetahui aktivitas guru 

dan siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi 

pada siklus I, guru telah melakukan proses pembelajaran yang telah 

direncanakan walaupun masih ada sedikit kekurangan. Hasil observasi 

guru tentang pelaksanaan tindakan memperoleh skor 37,20. 

Hasil observasi siswa dapat dilihat dari hasil catatan lapangan 

yang dibuat pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan 

hasil catatan lapangan dapat diketahui belum adanya peningkatan 

minat siswa dalam KBM. 
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Meskipun demikian, masih terlihat beberapa siswa yang aktif. 

Dan siswa-siswa yang lainnya pasif masih mendominasi. Pada siklus I 

siswa yang aktif mencapai 37,01. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 21, 

dan masih ada siswa yang terlihat berbicara sendiri dengan temannya 

saat diskusi berlangsung. 

Pada saat diskusi ada beberapa kelompok kurang dalam 

mengungkapkan pendapatnya, atau mengemukakan jawabannya. 

3) Pengamatan 

Tim yang meneliti proses belajar mengajar yang terdiri dari peneliti 

dan guru bersama-sama nelakukan jalannya proses pembelajaran melalui 

pendekatan portofolio. Selain mengamati KBM, peneliti dan guru juga 

menganalisis data yang diperoleh pada siklus I yang berupa hasil tes 

belajar dan observasi. 

4) Refleksi 

Berdasarkan data tes hasil ketuntasan belajar siswa pada siklus I 

belum tercapai, ketuntasan belajar yang diperoleh pada siklus I adalah 

25,58. Dengan nilai rata-rata 53, 94 Ketidaktuntasan belajar siswa pada 

siklus I didukung dari data hasil observasi. Dari data hasil observasi peran 

aktif siswa masih belum terlihat selama pembelajaran dikarenakan siswa 

merasa bingung dan kurang semangat dalam pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. Karena belum terbiasa dengan model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru, ada beberapa siswa terlihat pasif dalam pelaksanaan 

diskusi. Siswa kurang berani mengungkapkan pendapat atau menjawab 

pertanyaan guru, hanya siswa tertentu terlihat aktif. 
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Berdasarkan analisis data pada siklus I, langkah selanjutnya pada 

siklus II adalah direncanakan pembelajaran melalui portofolio dengan 

perbaikan berdasarkan hasil refleksi siklus I. Guru harus merencanakan 

alokasi waktu pembelajaran yang lebih efektif, sehingga peran aktif siswa 

dalam proses belajar mengajar terlihat. 

Mengurangi dominasi guru dalam kegiatan diskusi klasikal dengan 

pemberian motivasi untuk bertanya. 

2. Hasil Penelitian Siklus II 

a. Perencanaan  

Guru bersama peneliti merumuskan masalah berdasarkan hasil 

refleksi siklus I kemudian merancang kembali pembelajaran pada siklus 

II. Pada KBM ini diputuskan pada siswa, sehingga peran aktif siswa 

dalam KBM pada siklus II lebih meningkat. 

b. Pelaksanaan  

Proses pembelajaran pada siklus II dengan konsep Dinamika politik 

dan cara berpolitik dalam masyarakat pada rencana pembelajaran II. Siklus II 

ini menerapkan metode yang berbeda dengan yang diterapkan pada siklus I 

yaitu dengan menggunakan media drama sehingga siswa diberikan kebebasan 

untuk berekspresi untuk mengutarakan penjabaran mengenai pokok bahasan 

ini dengan presentasi drama di depan kelas dengan disertai tanya jawab pada 

akhir drama yang ditayangkan. Di siklus II ini terlihat peningkatan yang 

diinginkan seperti bertambahnya siswa yang aktif untuk berdiskusi (28 siswa) 

dan proses pembelajaran yang diinginkan tercapai di dalam kelas. 
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Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang ada, 

diantaranya: 

1) Siswa masih kelihatan agak rame di kelas 

2) Dalam penayangan drama masih terdapat ketidakseriusan dalam 

penyampaian di kelas. 

Pada siklus II dilaksanakan tes formatif untuk memperoleh nilai tes 

hasil belajar. Setelah dilaksanakan observasi pada siklus II, analisis data 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Data hasil tes 

Setelah dilakukan analisis data, hasil tes siklus II dapat di lihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 2.  Hasil Analisis Tes Siklus II 

No Pencapaian Siklus II 
1. 
2. 
3. 
4. 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 
Nilai rata-rata 
Prosentase tuntas belajar secara klasikal 

60 
100 

75,14 
81,39 

Sumber : Hasil Penelitian 

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal meningkat dari siklus I menjadi 81,39 %. dengan nilai 

rata-rata 75,14, hasil ini sudah memenuhi indikator kinerja. 

2) Data hasil observasi 

Hasil observasi guru pada siklus II menyatakan bahwa pembelajaran 

sudah sesuai dengan skenario yang telah direncakan. Hasil observasi 

guru tentang pelaksanaan tindakan pada siklus II meningkat menjadi 

81,39. 
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Hasil catatan lapangan yang digunakan untuk observasi siswa 

menunjukkan bahwa peran aktif siswa dalam pembelajaran mulai 

meningkat dibandingkan siklus I. Peran aktif siswa dalam keaktifan 

siswa dan diskusi sudah mulai tampak. Prosentase keaktifan siswa 

meningkat dari siklus I yaitu mencapai 51,16 %. 

Siswa sudah berani mencoba untuk mengemukakan pendapatnya 

dan kreatif dalam tugas kelompok. Pada siklus II ini diadakan presentasi 

kelompok dari tugas analisis kliping serta penayangan drama. Pada 

kegiatan ini siswa tampak antusias dalam mengikutinya, peran aktif 

siswa dalam presentasi ini sangat terlihat. Hasil observasi siswa dapat di 

lihat pada lampiran 18. 

c. Pengamatan 

Guru dan peneliti melaksanakan pengamatan proses pembelajaran 

melalui pendekatan portofolio. Selain melakukan pengamatan, guru dan 

peneliti juga melakukan analisa data selama pembelajaran pada siklus II. 

d. Refleksi 

Dari data hasil belajar siswa pada siklus II diperoleh ketuntasan 

belajar siswa 81,39 % dengan nilai rata-rata 74,14. Dari data hasil tes 

belajar siswa menunjukkan ketuntasan belajar siswa telah tercapai. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan minat siswa. Akan tetapi peran aktif 

siswa selama pembelajaran masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga pada 

proses pembelajaran ini siswa benar-benar sebagai pusat pembelajaran. 

Berdasarkan analisis data siklus II langkah selanjutnya pada siklus III 

dilaksanakan pembelajaran melalui portofolio dan perbaikan pembelajaran 
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berdasarkan hasil refleksi siklus II. Pada siklus III ini guru harus memperbaiki 

teknik peningkatan motivasi siswa pada saat KBM berlangsung. 

Guru harus memperbaiki teknik bertanya terutama kepada siswa 

yang pasif dan memberikan tugas kepada siswa agar siswa dapat belajar 

mandiri, sehingga siswa tidak bergantung pada guru. 

3. Hasil Penelitian Siklus III 

a. Perencanaan  

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II, guru dan peneliti 

melakukan pembelajaran pada siklus III melalui pendekatan portofolio 

dengan portofolio tayang. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus II yaitu 

guru harus lebih meningkatkan peran aktif siswa dalam KBM baik dalam 

bertanya, mengerjakan tugas rumah, maupun keberanian siswa dalam 

mengerjakan tugas didepan kelas tanpa harus ditunjuk oleh guru. 

b. Pelaksanaan  

Pada siklus III pelaksanaan pembelajaran dengan konsep perilaku 

politik dan komunikasi politik. 

Proses belajar mengajar melalui pendekatan portofolio, dengan 

skenario pembelajaran dapat dilihat pada lampiran 2, dalam siklus II ini siswa 

diberi tugas untuk membuat makalah yang sudah ditentukan oleh guru, dan 

dengan pembuatan portofolio tayangan untuk alat bantu presentasi didalam 

kelas. Keaktifan siswa dalam pembelajaran ini meningkat dan mengalami 

perubahan yang signifikan sehingga siswa mengalami peningkatan dalam 

kualitas pembelajaran yang dilakukan, pada akhir siklus III dilaksanakan tes 

formatif untuk memperoleh data tes hasil belajar. 
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Setelah dilakukan analisis data pada siklus II dapat diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

1) Data Hasil Tes 

Setelah dilakukan analisis data, hasil tes siklus III dapat dilihat 

ada tabel berikut : 

Tabel 3.  Hasil Tes Siklus III 

No Pencapaian Siklus III 
1. 
2. 
3. 
4. 

Nilai terendah 
Nilai tertinggi 
Nilai rata-rata 
Prosentase tuntas belajar secara klasikal 

60 
100 
86,74 
97,67 % 

Sumber : Hasil Penelitian 

Dari data diatas diperoleh hasil bahwa ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal meningkat dari siklus II menjadi 97,67% dengan nilai 

rata-rata  86,74 hal ini memenuhi indikator kinerja. 

2) Data hasil observasi 

Hasil observasi menunjukkan bahwa siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran, Prosentase keaktifan siswa mencapai 76,74 % minat siswa 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model portofolio tayang 

dapat terlihat dari aktifitas masing-masing siswa dalam kelompok. Diskusi 

klasikal didalam kelas sudah menunjukkan peningkatan dan jumlah siswa 

yang mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapatnya dan menjawab 

pertanyaan guru dengan berani tanpa harus ditunjuk oleh guru. Hasil 

observasi siswa dapat dilihat pada lampiran 20. 

Hasil observasi guru tentang pelaksanaan tindakan pada siklus 

III meningkat menjadi 97,67%. 
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3) Data hasil angket tanggapan akhir siswa 

Hasil angket digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

model pembelajaran melalui pendekatan portofolio. Sebagian siswa sangat 

tertarik dengan model pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

Karena siswa menjadi lebih aktif dan mandiri. Berdasarkan data 

angket yang telah terkumpul, sebagian besar siswa berpendapat bahwa 

siswa merasa bergairah, mendapat kesenangan, bersemangat, kemudahan 

dalam memahami materi pelajaran, dan merasa termotivasi untuk 

belajar PKn. 

Dari tanggapan akhir siswa, sebagian besar siswa berpendapat 

bahwa siswa merasa nyaman, tidak tegang dan terbebani, lebih jelas 

menerima pelajaran. Sebagian besar siswa menyatakan bahwa proporsi 

antara belajar dan mengemukakan pendapat adalah seimbang. Angket 

tanggapan akhir siswa dapat dilihat pada lampiran 22. 

c. Pengamatan  

Guru dan peneliti melaksanakan pengamatan proses pembelajaran 

melalui penerapan portofolio, selain melakukan pengamatan, guru dan 

peneliti juga melakukan analisis data selama pembelajaran pada siklus III ini. 

d. Refleksi 

Berdasarkan data hasil tes belajar siswa siklus III diperoleh ketuntasan 

belajar siswa 97,67% dengan nilai rata-rata 86,74. Hasil belajar pada siklus 

III menunjukkan adanya peningkatan. Peran aktif siswa selama pembelajaran 

semakin meningkat. Siswa lebih mandiri dalam belajar, hal ini terlihat dari 

kesungguhan siswa dalam mengerjakan tugas rumah dan presentasi tugas. 
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Pada saat diskusi klasikal peran aktif siswa semakin meningkat, 

guru sudah tidak mendominasi kegiatan diskusi, siswa sudah tidak segan-

segan menjawab pertanyaan guru dan berani mengungkapkan pendapatnya. 

Siswa merasa nyaman dan tidak tegang dalam pembelajaran. Siswa lebih 

mudah memahami materi yang sedang dipelajari. Berdasarkan hasil siklus III 

indikator kinerja guru dan siswa sudah tercapai. 

B. Pembahasan 

Proses pembelajaran melalui metode portofolio, masing-masing siklus 

menggunakan model pembelajaran yang berbeda-beda disesuikan dengan konsep 

materinya. Proses pembelajaran ini difokuskan pada siswa. Pada siklus I dengan 

konsep manusia insan politik dan ciri-ciri masyarakat politik menggunakan 

metode demonstrasi dan media kertas kuarto. 

Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan siswa terhadap pelajaran 

akan lebih terkesan secara mendalam, karena siswa dapat mengamati dan 

memperhatikan pada apa yang diperlihatkan guru selama pelajaran berlangsung. 

Penggunaan teknik demonstrasi mempunyai tujuan agar siswa mampu memahami 

konsep materi yang diajarkan oleh guru. 

Media kertas asturo digunakan untuk menampilkan contoh-contoh masyarakat 

politik, siswa dapat mendiskusikan di kelas, sehingga siswa akan lebih berperan 

aktif dalam pembelajaran. Siswa tidak hanya mendapatkan teori dari guru, tapi 

siswa dituntut untuk berpikir mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari 

guru. 
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Pada saat melakukan pengamatan dalam demonstrasi siswa akan mengalami 

proses belajar induktif (berdasarkan fakta nyata) dan siswa dapat membangun 

makna, kesan dan memori atau ingatannya. 

Pada siklus I siswa diberi tugas untuk membuat kliping berikut analisanya 

terhadap materi yang sudah disampaikan. Kreatifitas dan inovatif siswa terlihat dari 

pembuatan tugas ini. Tugas ini digunakan untuk melatih siswa belajar kreatif dan 

berani berpendapat di depan kelas. Permasalahan yang timbul dalam siklus I adalah 

dikarenakan siswa masih kaget dengan pembelajaran yang diterapkan sehingga 

belum ada penguasaan terhadap materi yang diajarkan. Dari permasalahan yang 

ditemukan dari proses pembelajaran pada siklus I dapat diambil tindakan perbaikan 

untuk siklus II sebagai berikut : 

1. Guru memberikan stimulan untuk mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran 

2. Media yang digunakan diberi perubahan (dengan memberikan media drama 

dan diskusi kelompok yang interaktif) 

3. Siswa diberikan waktu kelonggaran untuk berekspresi dalam menyelesaikan 

permasalahan diskusi.   

Siklus II dengan konsep dinamika politik dan cara berpolitik dalam 

masyarakat, model pembelajaran yang digunakan adalah dengan presentasi dan 

ceramah. Metode ini bertujuan agar siswa mampu mengemukakan pendapat di 

depan kelas karena presentasi drama yang dilakukan sangat mempengaruhi 

keberanian siswa untuk mandiri. Selain itu juga dengan metode ceramah siswa 

akan terdorong untuk lebih fokus terhadap pelajaran yang sedang diterangkan 

oleh guru. 
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Ceramah yang digunakan juga dibarengi dengan motivasi untuk siswa sehingga 

ada respon untuk berfikir dan terus selalu mendengar pelajaran yang disampaikan. 

Kreatifitas guru dalam membuat variasi pembelajaran akan membuat 

siswa menjadi tertarik dan senang dalam mengikuti kegiatan belajar. Pada siklus 

II ini siswa diberi tugas untuk mencari artikel untuk dibuat kliping yang berkaitan 

dengan konsep materi. Siklus II yang sudah diterapkan memang mengalami 

peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran sehingga metode yang 

digunakan sudah dapat dikatakan tepat, namun disisi lain masih ada perubahan 

yang perlu ditingkatkan agar ada perbaikan yang dapat dilihat pada siklus III 

antara lain: 

1. Dengan menerapkan tugas membuat makalah disertai dengan pembuatan 

portofolio tayangan. 

2. Dibuat kelompok yang brfungsi untuk mengompakkan antara siswa satu 

dengan yang lain. 

3. Pembuatan makalah dan portofolio tayangan di kelas tidak berupa tugas rumah. 

Dengan demikian siswa dapat belajar mandiri, tidak hanya mengandalkan 

pemberian materi dari guru. 

Siswa diberi tugas untuk membuat portofolio tayang tentang komunikasi 

politik dan perilaku politik secara kelompok, kemudian dipresentasikan dikelas. 

Dalam kegiatan diskusi klasikal di dalam ruang kelas akan menciptakan kegiatan 

bertanya untuk menggali informasi yang dimiliki siswa. 

Pada saat diskusi klasikal guru dan siswa untuk menyamakan konsep. 

Guru pada saat membimbing siswa untuk mengemukakan pendapat atau jawaban 
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siswa sebaiknya memperhatikan keterlibatan dan keaktifan siswa. Pada siklus III 

ini siswa diberi latihan-latihan soal tentang komunikasi politik serta perilaku 

politik untuk dikerjakan di kelas. 

1. Pembahasan Siklus I 

Proses pembelajaran siklus I melalui pendekatan portofolio diperoleh 

rata-rata hasil belajar siswa adalah 53,94 dengan ketuntasan belajar siswa 

secara klasikal 25,58%. Dari hasil belajar klasikal yang diterapkan dalam 

indikator belum tercapai. Hal ini terjadi karena siswa belum terbiasa dengan 

metode yang diterapkan serta siswa kurang bersemangat dalam KBM. 

Pemahaman siswa terhadap konsep yang sedang dipelajari sangat 

dipengaruhi keaktifan dan keterlibatan siswa sendiri. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Hamalik Oemar (1990:45) tentang pengertian belajar yaitu terjadinya 

perubahan dari persepsi dan perilaku. 

Dalam setiap kegiatan belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan 

baik dari kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis. Belajar 

harus dilakukan siswa secara aktif, baik individu maupun kelompok, dan guru 

bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator. Meskipun demikian keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan 

dari perolehan hasil belajar siswa yang belum memenuhi harapan. Sebagaimana 

terlihat bahwa ketuntasan belajar siswa secara klasikal belum mencapai 65%. 

Selain itu peran guru dalam proses pembelajaran merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Keterlibatan siswa yang masih 

belum optimal dikarenakan adanya beberapa kendala selama proses pembelajaran 
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pada siklus I, diantaranya adalah siswa masih enggan untuk bertanya pada 

guru. Hal ini sesuai dengan hasil observasi siswa selama proses pembelajaran 

pada siklus I. Kendala lain yang berhasil diidentifikasi adalah kurang tertibnya 

siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan hasil obervasi diatas kemudian dianalisis dan direfleksikan 

dari hasil tersebut, Maka masih perlu adanya perbaikan dalam proses 

pembelajaran selanjutnya, guru harus memperbaiki cara-cara memotivasi siswa 

untuk berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar, selain itu guru harus 

berusaha memberi bimbingan bagi siswa yang pasif. 

Guru harus lebih memotivasi siswa untuk membantu siswa agar lebih 

aktif mengajukan pertanyaan, mengungkapkan pendapat dengan menerapkan 

pertanyaan penuntun dan menghindari jawaban pertanyaan sendiri. 

Selain itu, guru harus dapat membuat suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan dan bersemangat, tidak tegang serta membuat siswa banyak 

terlibat saat pembelajaran berlangsung. 

2. Pembahasan siklus II 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II adalah 75,47 dengan 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal 81,39%. Dari hasil belajar siswa tersebut 

ketuntasan belajar siswa yang diterapkan dalam indikator keberhasilan sudah 

tercapai. Perolehan hasil belajar siswa tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

jika dibandingkan dengan hasil belajar siswa pada siklus I. Rata-rata nilai tes 

pada siklus II meningkat dari 57,14 menjadi 75,47. Ketuntasan belajar secara 
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klasikal juga mengalami peningkatan dari 25,58% menjadi 75,46%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah siswa yang belajar tuntas mengalami peningkatan. 

Peningkatan hasil belajar siswa tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan pemahaman. Hal ini juga didukung oleh hasil observasi siswa 

selama proses pembelajaran, sehingga pemahaman siswa tentang konsep 

yang dibahas lebih optimal. Keterlibatan dan keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran siklus II dapat terlihat dari siswa lebih aktif dan tertib, saat 

melakukan diskusi sudah menunjukkan keaktifan siswa merata. Hal ini tidak 

lepas dari peran guru dalam proses pembelajaran. 

Hasil belajar siswa pada siklus II masih perlu ditingkatkan lagi, sehingga 

pemahaman siswa terhadap konsep yang dibahas akan lebih optimal. Adanya 

kendala, diantaranya pada saat melakukan diskusi, siswa masih menunjukkan 

kurang kreatif. Dalam catatan lapangan tersebut, masih ada siswa yang terlihat 

diam, bahkan mengganggu temannya dan jawaban pertanyaan guru lebih sering 

dijawab oleh guru. 

Berdasarkan hasil observasi di atas kemudian dianalisa dan direfleksikan 

hasil refleksi tersebut, maka masih perlu adanya perbaikan dalam proses 

pembelajaran selanjutnya. 

Sehingga diharapkan hasil belajar siswa akan lebih optimal. Selain itu, 

guru harus memotivasi siswa untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan 

pendapat atau jawaban, khususnya pada siswa-siswa yang terlihat pasif saat 

pembelajaran berlangsung serta dengan meningkatkan pemberian pertanyaan 

pada siswa yang pasif. 
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3. Pembahasan Siklus III 

Nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh siswa pada siklus III 

adalah 86,74 dengan ketuntasan belajar 97,67%. Siklus III ini dilaksanakan 

untuk lebih memantapkan peningkatan hasil belajar siswa. 

Jika dibandingkan dengan pencapaian hasil belajar siklus I dan II hasil 

belajar siswa tersebut menunjukkan peningkatan. Hal tersebut menunjukkan 

adanya peningkatan pemahaman konsep yang sedang dibahas. 

Pada pelaksanaan siklus III guru telah mampu menyajikan proses 

pembelajaran yang dapat merangsang siswa untuk aktif, yaitu dengan 

pembelajaran portofolio yang mempresentasikan portofolio tayang yang telah 

dibuat secara kelompok. 

Dalam penyajian portofolio ini, semua kelompok mempresentasikan 

hasilnya dengan tayangan langsung yaitu membuat poster. Poster ini penting 

dipakai sebagai pendukung penyajian portofolio tertulis. Melalui pembuatan 

dan penyajian poster ini kepada siswa dilatih untuk menampilkan gagasan 

secara ringkas dan komprehensif dari seluruh kegiatan dan hasil penelitiannya.  

Poster ini juga berfungsi sebagai media publikasi ilmiah yang dapat 

dipajang dipapan yang disediakan, baik yang biasa ditempel didinding maupun 

yang dipasang khusus ditempat yang lebih terbuka. 

Melalui penyajian poster ini pula, siswa dapat memberikan penilaian 

karya siswa lain. Atau sebaliknya, pembuat poster dapat melakukan refleksi, 

apakah poster yang dibuat cukup dibandingkan karya teman lainnya. 

Pemajangan poster ini juga berfungsi secara akademik mendorong siswa belajar 

secara sungguh-sungguh dan meningkatkan budaya akademik di sekolah. 
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Dalam pembelajaran siklus III terjadi perubahan-perubahan seperti yang 

diharapkan, diantaranya yaitu hasil belajar siswa lebih meningkat, motivasi siswa 

meningkat, siswa aktif dalam proses pembelajaran, serta suasana pembelajaran 

menjadi lebih kondusif. Siswa-siswa yang pada pembelajaran siklus I dan II 

terlihat pasif pada pembelajaran siklus III tampak lebih aktif. 

Arahan-arahan yang diberikan guru untuk memotivasi siswa lebih aktif 

menjawab pertanyaan guru, mengemukakan pendapatnya, dan guru sudah 

tidak mengintervensi jawaban dari pertanyaan yang diajukan. 

Pencapaian hasil belajar sudah sesuai dengan yang diharapkan tidak 

lepas dari peran guru dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu salah satu 

upaya dapat dilakukan oleh guru agar hasil belajar siswa dapat lebih optimal adalah 

dengan mempertinggi mutu atau kualitas pembelajaran. Proses pembelajaran 

melalui pendekatan portofolio ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. 

a. Kelebihan dari penerapan pendekatan portofolio 

1) Suasana kelas tampak aktif, karena guru tidak mendominasi proses 

pembelajaran 

2) Melaksanakan prinsip penilaian yang adil, karena memperhatikan kondisi 

dan perbedaan-perbedaan individu. 

3) Menerapkan prinsip pembelajaran kotekstual dan perpusat pada siswa 

(belajar berbasis masalah, belajar berbasis kerja, belajar menggunakan 

kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah/tugas). 

4) Siswa mampu merefleksikan hasil belajar yaitu dengan mempertahankan 

hasil yang diperoleh secara lama. 
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5) Melalui penelitian tindakan kelas ini, guru akan mudah mengetahui 

dan memantau peningkatan hasil belajar siswa. 

b. Kekurangan dari penerapan pendekatan portofolio. 

1) Penelitian ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga perlu 

alokasi waktu yang tepat agar kegiatan belajar mengajar berlangsung 

dengan lancar. 

2) Tidak mudah mengkondisikan siswa yang bersifat heterogen, 

sehingga perlu kesabaran dari seorang guru. 

3) Dengan pemberian tugas yang membutuhkan tenaga untuk mencari 

ternyata siswa merasa cukup berpotensi. 

Peningkatan rata-rata nilai hasil belajar siswa dan ketuntasan hasil belajar 

siswa digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini: 

Gambar 2. Diagram Perkembangan Hasil Belajar Siswa 
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Keterangan diagram: 

Siklus I  :  25,58% 

Siklus II  :  81,39% 

Siklus III  :  97,67% 
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Gambar 3. Diagram Ketuntasan Hasil Belajar Siswa 
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Keterangan Diagram : 

Siklus I : 53,95 

Siklus II: 73,49 

Siklus III: 86,51  

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan menunjukkan adanya 

peningkatan aktivitas siswa dan kinerja guru dalam proses pembelajaran. 

Peningkatan proses belajar berakibat positif pada hasil belajar siswa, hasil siswa 

mengalami peningkatan setiap siklusnya. Siklus I terlihat bahwa secara klasikal 

siswa yang dinyatakan tuntas belajar mencapai 25,58%, siklus II meningkat 

menjadi  81,39%, kemudian meningkat lagi pada siklus III menjadi 97,67%. 

Rata-rata hasil belajar juga mengalami peningkatan, pada siklus I adalah 

53,05; siklus II meningkat menjadi 73,49; dan meningkat lagi pada siklus III 

menjadi 86,51. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa 

terhadap konsep masyarakat politik. 

Selain itu juga ada beberapa hal yang dapat disampaikan yaitu : 

1. Suasana belajar dan proses pembelajaran portofolio berlangsung tidak begitu 

formal, dimana siswa memiliki kebebasan untuk menentukan bahan kajian 

yang akan diteliti dan dibahas bersama dalam kelompoknya. 

2. Siswa memperoleh beberapa pengalaman belajar yang sangat bermakna, 

diantaranya pengalaman sosial dalam kerja kelompok. 

3. Siswa mampu merefleksikan hasil belajarnya dalam bentuk tanggapan dan 

koreksi atas penyajian kelompok sebaya. 
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B. SARAN 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian tersebut di atas, penulis 

menyarankan: 

1. Guru hendaknya dapat membuat model pembelajaran melalui portofolio ini, 

dengan mempertimbangkan suatu modifikasi tertentu sesuai dengan sifat dan 

karakteristik keilmuannya, terutama guru yang mengalami kesulitan dalam 

membangkitkan semangat dan antusiasme belajar siswa dapat beralih kepada 

model pembelajaran ini. 

2. Guru dapat memanfaatkan pendekatan portofolio untuk diterapkan pada materi 

yang lain, karena pembelajaran yang bertumpu pada masalah, sehingga lebih 

menarik dan menantang. 

3. Siswa hendaknya diberikan persiapan untuk tugas pertemuan selanjutnya, 

sehingga guru akan lebih ringan dalam menerangkan pokok bahasan selanjutnya.  
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