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IMPLEMENTASI ASESMEN PORTOFOLIO DALAM 

PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  

DI SEKOLAH DASAR  
 

Oleh: 

Sodiq Anshori
∗∗∗∗)))) 

 
Abstrak 

Portfolio assessment dalam penerapannya mengacu pada prinsip penilaian yang 
berimbang (balanced assesment) antara tes (paper and pencil test) yang 
menekankan pada hasil pembelajaran, dengan tes yang menekankan pada 
proses pembelajaran, penghayatan sikap dan ketrampilan. Keseimbangan antara 
penilaian proses dan hasil, masing-masing diperhitungkan dan diberi bobot 
sehingga dapat mewujudkan suatu prinsip penilaian yang adil. 
 
Kata kunci :  Asesmen portofolio , pembelajaran IPS. 

 
 

Abstract 

Implementation of portofolio assessment is related to proportional assessment 
principle (balanced assesment) between test (paper and pencil test) that 
emphasizing to the result of study, with tes that emphasizing to process of study, 
carrying out of attitude and skill. Balance between assessment of result and 
process are reckoned and given a score, so that it can realize a fairness principle 
in assessment.  
 
Key words : portfolio assessmen, social studies. 
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Pendahuluan 
Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) di sekolah dasar  berfungsi: 

untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, 
sikap, dan ketrampilan siswa tentang 

masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. 

Bertujuan: (1) mengembangkan kemampu 

an berfikir kritis, dan kreatif, inkuri, 

memecahkan masalah, dan ketrampilan, (2) 

meningkatkan kemampuan bekerja sama 

dan berkompetensi aktif dalam masyarakat 

yang majemuk, baik secara nasional 

maupun global (Depdinas, 2004: 7). 

Fungsi dan tujuan kurikuler IPS 

tersebut, mengisyaratkan bahwa 

pembelajaran IPS di sekolah dasar  tidak 

hanya terbatas pada penguasaan aspek 
kognitif (pengetahuan), tetapi juga 

mencakup pengembangan aspek afektif 

(sikap dan nilai), serta aspek psikomotor 

(ketrampilan). Agar diperoleh informasi 

tentang kinerja siswa yang menyeluruh dari 

pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

hendaknya didukung oleh suatu penilaian 

yang dapat  mengukur kemampuan siswa 

secara menyeluruh (holistik).  
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Suatu penilaian yang 
menggambarkan keadaan/ kemampuan 

siswa yang sebenarnya, dan memberikan 

motivasi kepada siswa untuk meningkatkan 

prestasi belajarnya, yang dipadukan secara 

terprogram, bertahap, dan 

berkesinambungan.. 

Kenyataan di lapangan menunjuk 

kan bahwa penilaian dalam pembelajaran 

IPS di SD lebih menekankan pada aspek 

penguasaan pengetahuan (kognitif). 

Terlihat dari praktik penilaian yang biasa 

dilakukan guru adalah lebih  menekankan 
pada aspek pengulangan materi dengan 

cara mengingat materi dari buku teks yang 

ada. Sesuai pendapat yang diungkapkan 

oleh Al Muchtar (2004: 211), bahwa 

orientasi nilai dalam praktik pendidikan 

lebih menekankan pada ketercapaian  target 

kurikulum, sehingga proses pendidikan 

cenderung kurang diperhati kan, serta lebih 

menekankan pada penguasaan 

materi/pengetahuan (kognitif), dari pada 

pemahaman dan pelayanan karakteristik 
siswa dalam belajar. Nampak dalam 

pelaksanaan pendidikan selama ini masih 

adanya tuntutan ketercapaian atas target 

kurikulum yang telah ditentutan, berakibat 

penilaian yang dikembangkan  lebih 

menekankan pada aspek pengulangan 

materi dengan cara mengingat materi 

bersumber dari buku teks, sehingga  

penilaian yang dilaksanakan hanya 

berdasarkan pada hasil tes saja (paper and 

pencil test) tanpa melihat proses 

pembelajaran. Penilaian itu belum utuh 
karena belum dapat memberi kan 

gambaran tentang perkembangan dan 

kemajuan belajar siswa secara nyata. 

Penilaian semacam ini baru mengukur 

aspek pengetahuan saja, sementara aspek 

sikap dan ketrampilan siswa tampaknya 

cenderung diabaikan. Sax (Zainul, 1997: 2) 

menyatakan, bahwa penilaian yang hanya 

menekankan pada aspek pengetahu an 

sebagai hasil belajar secara kejiwaan 

berdampak negatif bagi perkembangan dan 
kemajuan belajar siswa, yakni menginvasi 

hak pribadi siswa, menimbulkan rasa 

cemas dan mengganggu proses belajar, 
mengkategorikan peserta didik secara 

permanen, menghukum peserta didik yang 

cerdas dan kreatif, menimbulkan 

diskriminasi dan hanya dapat mengukur 

hasil belajar yang sangat terbatas. 

Ahmad Thonthowi (1999: 100)  

mengungkapkan, bahwa seseorang yang 

telah belajar sesuatu tentu berpengaruh 

pada perubahan tingkah laku. Sifat dari 

tingkah laku tersebut merupakan proses 

hasil belajar yang dapat digolongkan dalam 

tiga aspek, yaitu: pengetahuan, ketrampilan 
dan sikap. Selama ini  tampaknya penilaian 

hanya berdasar pada hasil ulangan saja, 

yang menitikberatkan pada aspek 

pengetahuan, dan kurang memperhatikan 

aspek yang lain, seperti sikap dan 

ketrampilan siswa, untuk mengembangkan 

kepribadiannya. 

 

Banyaknya kritik dan rasa 

ketidakpuasan terhadap hasil penilaian 

berdasarkan tes atau ujian semata, yang 
hanya menekankan aspek kognitif saja, 

kurang  memberikan  gambaran tentang 

pengetahuan dan ketrampilan yang 

dipelajari siswa dan hasil tes didapat 

memberikan dasar dalam membimbing 

siswa kearah kejuruan atau pengembangan 

karir. Nitko (1996: 3) berpendapat bahwa: 

(1) hasil-hasil tes tampak tidak peka 

terhadap perbaikan “input” pendidikan dan 

terhadap persepsi guru dan orang tua 

mengenai prestasi siswa, (2) laporan hasil 

tes tidak menerangkan tentang pengetahu 
an dan ketrampilan yang dipelajari oleh 

siswa, akibatnya pengambilan keputusan 

pengembangan kurikulum tidak 

mengetahui bidang-bidang kurikulum 

mana yang mestinya diperbaiki, (3) hasil-

hasil ujian memberikan dasar yang rapuh 

untuk membimbing siswa kearah kejuruan 

atau pengembangan karir, (4) kesesuaian 

antara tujuan pembelajaran yang muncul 

setiap tahun dalam ujian sering kali tidak 

jelas bagi guru, akibatnya para guru 
mengabaikan kurikulum resmi dan 

menggunakan kertas-kertas ujian yang lalu 
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sebagai bahan pengajaran, (5) keluasan dan 
kekayaan pembaharuan kurikulum 

diabaikan oleh para guru yang atas 

kemauan sendiri mempersempit kurikulum 

sehingga menjadi tugas-tugas yang 

diperkirakan muncul dalam ujian. 

Mendiknas Bambang Sudibyo (Jawa 

Pos, Senin 23 Oktober 2006: halaman 3), 

menyatakan bahwa Unas bukan penentu 

tunggal siswa lulus. Pemerintah kembali 

mengubah kebijaksanaan ujian nasional 

(unas). Tahun depan standar nilai unas 

diturunkan dan ditetapkan unas bukan 
sebagai satu-satunya syarat penentu 

kelulusan. 

Kebijaksanaan itu muncul setelah 

Mendiknas dan DPR sepakat tidak 

mendasarkan kelulusan hanya pada nilai 

unas. Ada empat kriteria yang 

mempengaruhi penentuan kelulusan 

seorang siswa, yakni: penilaian akhlak 

mulia, standar penguasaan teknologi, unas 

dan ujian akhir sekolah (UAS). 

Menyadari adanya berbagai 
kelemahan pelaksanaan penilaian yang 

dilakukan sesaat dan parsial tersebut, 

seperti halnya dalam penentuan kelulusan, 

bahwa Unas bukan penentu tunggal siswa 

lulus, maka dikembangkan suatu penilaian 

yang lebih komprehensif yang 

mempertimbangkan segala aspek dari 

peserta didik dan dilakukan secara berkala 

serta berkesinambungan.  

Pada dasarnya, arah dari beberapa 

pendapat diatas adalah perlu diwujudkan 

adanya suatu bentuk penilaian yang 
berorientasi pada hasil (lebih menekankan 

aspek kognitif), kearah suatu penilaian 

yang bersifat menyeluruh (holistis), yaitu 

suatu penilaian yang tidak hanya 

menekankan pada aspek kognitif saja, 

tetapi juga nilai, sikap serta ketrampilan 

(psikomotor). Asesmen portofolio 

merupakan satu alternatif untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik 

(student achievement) melalui evaluasi 

umpan balik  dan penilaian sendiri (self 

assessment) Sumarna Surapranata dan 

Muhammad Hatta (2004: 71).  

Sesuai dengan pendapat yang 
dikemukakan oleh Asmawi Zainul dan  

Agus Mulyana (2003: 6.2) Portofolio 

asesmen pada dasarnya merupakan salah 

satu bentuk dari asesmen alternatif 

(alternative assessment). Dikatakan 

sebagai salah satu bentuk asesmen 

alternatif, karena lahirnya asesmen 

alternatif merupakan bentuk reaksi 

terhadap kritik yang ditujukan kepada 

kelemahan penggunaan tes baku. 

Kelemahan tes baku diantaranya adalah 

orang tua murid biasanya hanya menerima 
buku rapor anaknya berupa laporan angka, 

belum menunjukkan laporan yang 

mencerminkan bagian lain kemampuan 

anaknya. Laporan tes baku biasanya hanya 

mencerminkan aspek pengetahuan siswa. 

Pada tes baku penilaian lebih mekankan 

pada hasil bukan  proses. 

Raka Joni, dkk. (1996: 65–66) 

berpendapat bahwa  Penilaian alternatif 

yang dimaksudkan adalah penilaian dengan 

memanfaatkan asesmen alternatif yang 
didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai 

berikut: (1) penilaian hendaknya berbasis 

unjuk kerja sehingga selain memanfaatkan 

penilaian produk, penilaian terhadap proses 

perlu mendapat perhatian yang lebih besar, 

(2) pada setiap langkah penilaian 

hendaknya siswa dilibatkan, (3) penilaian 

hendaknya memberikan perhatian pula 

pada refleksi diri siswa, (4) karena 

penilaian perlu memperoleh perhatian yang 

besar “potofolio asesmen” hendaknya 

dimanfaatkan, (5) dalam pelaksanaan 
penilaian “umpan balik” hendaknya 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 

pengembangan anak yang bersifat 

individual dan sosial. 

Diterapkannya asesmen portofolio 

sebagai asesmen alternatif di sekolah dasar 

dengan maksud agar para guru mampu 

mewujudkan keberhasilan peserta didik 

secara menyeluruh.  Dasim Budimansyah 

(2002: 109), berpendapat terdapat dua 

landasan pemikiran diterapkannya asesmen 
portofolio, yaitu: 
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1. Membelajarkan kembali (Re– 

edukasi) 

Menurut cara berfikir yang baru, 

menilai bukan memvonis siswa 

dengan harga mati, lulus atau gagal. 

Menilai adalah mencari informasi 

tentang pengalaman belajar peserta 

didik dan informasi tersebut 

dipergunakan sebagai balikan (feed 

back) untuk membelajarkan mereka 

kembali. 

2. Merefleksi Pengalaman Belajar 

Merupakan suatu gagasan yang baik 
apabila penilaian dijadikan media 

untuk merefleksi (bercermin) pada 

pengalaman yang telah siswa miliki 

dan kegiatan yang telah mereka 

selesaikan. Refleksi pengalaman 

belajar merupakan satu cara untuk 

belajar, menghindari kesalahan di 

masa yang akan datang dan untuk 

meningkatkan kinerja. 

 

Membelajarkan kembali dan 
merefleksi pengalaman belajar adalah 

upaya mewujudkan  suatu penilaian dalam 

arti proses dan hasil. Ditegaskan kembali 

oleh Asmawi Zainul dan Agus Mulyana 

(2003: 6.12), terdapat tiga prinsip utama 

diterapkannya asesmen portofolio, yaitu 

collect (mengkoleksi), select (menseleksi) 

dan reflect (merefleksi). Koleksi artinya 

dalam asesmen portofolio siswa 

mengumpulkan hasil-hail kerjanya yang 

bisa disimpan dalam folder, box atau file. 

Seleksi artinya kumpulan hasil karya itu 
diseleksi dalam rangka penyempurnaan dan 

refleksi artinya siswa memberikan 

penilaian kembali terhadap hasil kerjanya 

sehingga dia akan tahu kelemahan dan 

kelebihan yang dimilikinya dari tugas yang 

dilaksanakannya.  

Asesmen portofolio merupakan 

suatu penilaian yang dapat mengukur 

tingkat kemampuan siswa secara 

menyeluruh, bahkan dalam 

karakteristiknya, asesmen portofolio 
merupakan asesmen yang menuntut 

ditunjukkannya hasil kerjasama antara guru 

dan siswa, asesmen portofolio tidak hanya 
sekedar kumpulan hasil karya siswa tetapi 

yang terpenting adalah adanya proses 

seleksi yang didasarkan kriteria serta 

mengumpulan hasil karya siswa dari waktu 

ke waktu. 

Pemberian masukan dalam asesmen 

portofolio ini, merupakan suatu proses 

alamiah yang memberikan nilai tambah 

bagi penilaian subjektif maupun objektif, 

jika hal ini dilaksanakan secara optimal. 

Dan setiap siswa diuji dengan berbagai 

konteks pengujian, maka yang dinilai tidak 
hanya apa yang dipelajari oleh peserta 

didik, tetapi proses bagaimana siswa 

belajar. 

Uraian diatas dijadikan sebagai 

pendukung peneliti untuk melaksanakan 

penelitian tindakan kelas,  dengan judul : 

“Implementasi Asesmen Portofolio 

dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan  

Sosial  di Sekolah Dasar“ 

 

Pengertian Penilaian  
Penilaian adalah kegiatan yang 

dilakukan guru untuk memperoleh 

informasi secara objektif, berkelanjutan 

dan menyeluruh tentang proses dan hasil 

belajar yang dicapai siswa, dan hasilnya 

digunakan sebagai dasar untuk menentukan 

penilaian selanjutnya (Depdiknas, 2001: 1). 

Collins (1992: 3), mendifinisikan  penilaian 

sebagai berikut: 

 
“assessment as a general term enchaining all 
methods customarily to appraise performance 
of individual pupil or a group, it may refer to a 
broad appraisal, including many sources of 
evidence and many  aspects of pupil’s 
knowledge, understanding, skill dan attitudes”. 

 

Sedangkan  Zainul (1992: 6) 

memaknai penilaian adalah suatu proses 

untuk mengambil keputusan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh 

melalui pengukuran hasil belajar, baik 

menggunakan instrument tes maupun non 

tes. 

Oemar Hamalik (2003: 159) 

berpendapat, penilaian adalah keseluruhan 
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kegiatan pengukuran (pengumpulan data 
dan informasi), pengolahan, penafsiran dan 

pertimbangan untuk  membuat keputusan 

tengatang tingkat hasil belajar dalam upaya 

mencapai tujuan pembelajran yang telah 

ditetapkan. 

Beberapa pendapat di atas, dapat 

dikatakan bahwa penilaian adalah proses 

memberikan atau menentukan nilai kepada 

objek tertentu berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. Proses penilaian dilakukan 

melalui perencanaan yang matang dan 

sesuai dengan prosedur yang telah 
ditentukan akan menghasilkan data yang 

valid dan reliabel. Hasil-hasil penilaian 

yang dilakukan sesuai prosedur, akan dapat 

menggambarkan tingkat penguasaan siswa. 

 

Fungsi penilaian 
Penilaian merupakan bagian penting 

dalam dari suatu proses belajar mengajar. 

Penilaian sangat berguna bagi guru karena 

dapat membantu menjawab masalah-

masalah penting yang terkait dengan 
peserta didiknya serta prosedur 

mengajarnya. Tidak ada proses belajar 

mengajar yang bebas dari penilaian, karena 

penilaian memiliki beberapa fungsi dalam 

pembelajaran, yaitu: (1) penilaian sebagai 

insentif untuk meningkatkan belajar, (2) 

penilaian sebagai umpan balik bagi peserta 

didik, (3) peserta didik sebagai umpan 

balik bagi guru, (4) penilaian sebagai 

informasi bagi orang tua, dan penilaian 

sebagai informasi untuk keperluan seleksi 

(Sri Rumini, et. al., 1991: 121). 
Wina Sanjaya (2005: 183) 

membedaan dua fungsi penilaian, yaitu 

fungsi sumatif dan penilaian dalam fungsi 

formatif. Penilaian dalam fungsi sumatif, 

adalah: (1) sebagai laporan kepada orang 

tua siswa yang telah mempercayakan 

kepada sekolah, untuk membelajarkan 

kepada putra/putri mereka, (2) sebagai 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) 

penyelenggara pendidikan kepada 

masyarakat yang telah mendorong dan 
membantu pelaksanaan pendidikan di 

sekolah. Sedangkan penilaian dalam fungsi 

formatif adalah sebagai umpan balik 
tentang proses pembelajaran yang telah 

dilakukan, sehingga melalui informasi dari 

pelaksanaan penilaian, guru akan selalu 

memperbaiki proses pembelajaran. 

Dikemukakan oleh Gronlund (1981: 

483), bahwa fungsi penilaian hasil belajar 

adalah untuk memperbaiki proses 

pembelajaran, laporan kemajuan belajar 

kepada orang tua, pedoman dalam 

bimbingan konseling, kepentingan 

administrasi sekolah, dan keperluan 

penelitian. 
Sedangkan Zainul (1993: 8-9), 

berpendapat bahwa fungsi penilaian hasil 

belajar dalam pendidikan adalah untuk 

seleksi, penempatan, diagnosis dan 

remedial, umpan balik dan bimbingan 

belajar, perbaikan kurikulum dan program 

pendidikan dan pengembangan ilmu. 

Sejalan dengan pandangan di atas, 

diungkapkan pula oleh Nana Sudjana 

(2005: 3–4) bahwa penilaian berfungsi 

sebagai: (a) alat untuk mengetahui tercapai 
tidaknya tujuan instruksional (ketercapaian 

kompetensi), dengan fungsi ini maka 

penilaian harus mengacu kepada rumusan-

rumusan tujuan instruksional (pengalaman 

belajar yang harus dicapai), (b) umpan 

balik bagi perbaikan proses belajar 

mengajar, (c) dasar dalam menyusun 

laporan kemajuan siswa kepada para orang 

tuanya. Dalam laporan tersebut 

dikemukakan kemampuan dan kecakapan 

belajar siswa dalam berbagai bidang studi 

dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang 
dicapainya. 

Penilaian berfungsi sebagai 

pemantau kinerja komponen-komponen 

yang terlibat dalam kegiatan proses belajar 

mengajar dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan. Hasil analisis dari hasil 

penilaian sangat diperlukan guru sebagai 

umpan baik serta dijadikan dasar dalam 

pembuatan kebijaksanaan guna 

meningkatkan mutu proses belajar 

mengajar. Atau dengan kata lain bahwa 
penilaian yang dilaksanakan dalam proses 

belajar mengajar berfungsi untuk 
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membantu: (1) siswa dalam mewujudkan 
dirinya dengan mengubah atau 

mengembangkan perilakunya kearah 

pengembangan yang lebih baik, (2) siswa 

mendapat kepuasan atas apa yang telah 

dikerjakannya, (3) guru untuk menetapkan 

apakah metode mengajar yang 

dipergunakan telah memadai, dan (4) guru 

membuat pertimbangan dan keputusan 

administrasi. 

 

Tujuan Penilaian 
Penilaian yang dilaksanakan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar, 

merupakan suatu proses pengumpulan dan 

penggunaan informasi serta hasil belajar 

peserta didik yang dilakukan oleh guru 

untuk menetapkan tingkat pencapaian dan 

penguasaan peserta didik terhadap tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan dalam 

kurikulum. Maka tujuan penilaian yang 

dimaksud adalah untuk mengetahui 

kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan 

dan peningkatan kegiatan belajar siswa dan 
sekaligus memberi umpan balik bagi 

perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar 

(Depdikbud, 1994: 41). Menurut 

Keputusan  Mendiknas No. 012/U/2002, 

bahwa penilaian secara sistematis dan 

berkelanjutan bertujuan untuk: (1) menilai 

hasil belajar siswa di sekolah, (2) 

mempertanggungjawabkan penyelenggara 

an pendidikan kepada masyarakat, (3) 

mengetahui mutu pendidikan di sekolah. 

Penilaian akan lebih bersifat koreksi, jika 

bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan 
dan kelemahan atau kesulitan belajar siswa, 

dan sekaligus memberi umpan balik yang 

lebih tepat (Nitko, 1996: 39). Diungkapkan 

pula oleh Welton, et al., (1992: 289) bahwa 

dengan suatu penilaian dapat mengetahui 

kualitas kinerja siswa, baik sosial maupun 

intelektual. 

Nana Sudjana (2005: 4)  

mengungkapkan, tujuan penilaian adalah: 

(1) untuk mendiskripsikan kecakapan 

belajar siswa, sehingga dapat diketahui 
kelebihan dan kekurangannya dalam 

berbagai mata pelajaran yang ditempuhnya.  

Dengan pendeskripsian kecapakan tersebut 
dapat diketahui tingkat perbedaan/ posisi 

kemampuan diantara siswa satu dengan 

yang lainnya, (2) untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah, dalam arti seberapa 

jauh keefektifannya dalam mengubah 

tingkah laku para siswa kearah tujuan 

pendidikan yang diharapkan. Keberhasilan 

pendidikan dan pengajaran penting artinya 

mengingat peranannya sebagai upaya 

memanusiakan atau membudayakan 

manusia, dalam arti menjadikan siswa 
sebagai manusia yang berkualitas dalam 

aspek intelektual, sosial, emosional, moral 

dan ketrampilan, (3) untuk menentukan 

tindak lanjut hasil penilaian yaitu 

melakukan perbaikan dan penyempurnakan 

dalam hal program pendidikan dan 

pengajaran  serta strategi pelaksanaannya. 

Kegagalan para siswa dalam hasil belajar 

yang dicapainya hendaknya tidak 

dipandang sebagai kekurangan pada diri 

siswa semata-mata, tetapi juga bisa 
disebabkan oleh program pengajaran yang 

diberikan kepadanya atau adanya kesalahan 

strategi dalam melaksanakan progran 

tersebut. Misalnya kekurangan dalam 

memilih dan menggunakan metode 

mengajar dan alat bantu pengajaran, (4) 

memberikan pertanggungjawaban 

(accountability) dari pihak sekolah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak 

yang dimaksud adalah pemerintah, 

masyarakat, dan para orang tua siswa. 

Guna mempertanggung jawabkan hasil-
hasil yang telah dicapaianya, sekolah 

memberikan laporan berbagai kekuatan 

atau kelemahan pelaksanaan sistem 

pendidikan dan pengajaran serta kendala 

yang dihadapi nya. Laporan tersebut 

disampai kan kepada pihak yang 

berkepentingan, misalnya: Kanwil 

Depdiknas, melalui petugas yang 

menanganinya. Sedangkan 

pertanggungjawaban kepada masyarakat 

dan orang tua disampaikan melalui laporan 
kemajuan belajar siswa (rapor) pada setiap 

akhir program dan semester. 
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Suharsini  (2001: 10) mengemuka 
kan, bahwa tujuan penilaian juga dapat 

dilihat dari berbagai fungsi atau maksud 

dari penilaian yang dilaksanakan, yaitu: (1)  

penilain berfungsi selektif,  (2) penilaian 

berfungsi diagnostik,   

(3) penilaian berfungsi penempatan, dan 

(4) penilaian berfungsi sebagai pengukur 

keberhasilan. 

Thomas  (1990), Colin Conner 

(1991: 10) mengemukakan beberapa tujuan 

pokok penilaian yaitu: (1) memberikan 

guru yang ada dan memungkinkannya 
untuk menetapkan hal yang harus 

dilakukan selanjutnya, (2) memberi 

informasi kepada siswa tentang kemajuan 

mereka, (3) memberi informasi kepada 

pihak lain tentang kemajuan masing-

masing siswa (misalnya: orang tua, guru 

berikutnya), (4) menyampaikan informasi 

kepada umum. 

Sebagai pendidik tentu berkeinginan 

untuk mengetahui tingkat kemampuan 

peserta didik menguasai materi ajar yang 
telah disampaikan, sekaligus ingin 

mengetahui sejauhmana ketercapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Kesemuanya 

itu akan dapat diketahui jika dilaksanakan 

suatu penilaian, dengan penilaian akan 

diperoleh suatu gambaran tentang peserta 

didik, diantaranya:  

(1) diperoleh suatu informasi tentang 

kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan melalui berbagai kegiatan 

belajar, (2) diperoleh suatu informasi yang 

dapat digunakan untuk membina kegiatan-
kegiatan belajar siswa lebih lanjut, baik 

keseluruhan maupun secara individu, (3) 

diperoleh suatu informasi yang dapat 

digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa, menetapkan kesulitan-kesulitannya 

dan menyarankan kegiatan-kegiatan 

remedial (perbaikan), (4) diperoleh suatu 

informasi yang dapat digunakan sebagai 

dasar untuk mendorong motivasi belajar 

siswa dengan cara mengenal kemajuan 

sendiri dan merangsangnya untuk 
melakukan upaya perbaikan, (5) diperoleh 

suatu informasi tentang semua aspek 

tingkah laku siswa, sehingga guru dapat 
membantu perkembangannya menjadi 

warga masyarakat dan pribadi yang 

berkualitas, (6) diperoleh suatu informasi 

yang  tepat untuk membimbing siswa 

memilih sekolah, atau jabatan yang sesuai 

dengan kecakapan dan bakatnya. 

 

Prinsip Penilaian 
Pelaksanaan penilaian dalam suatu 

kegiatan lebih-lebih dalam pendidikan 

sangat diperlukan bahkan sangat penting, 

karena dengan penilaian dapat menentukan 
kualitas pendidikan yang telah ditempuh. 

Upaya dalam merencanakan dan 

melaksanakan penilaian perlu memperhati 

kan beberapa prinsip dan prosedur 

penilaian sebagai berikut: (1) dalam 

menilai hasil belajar hendaknya dirancang 

sedemikian rupa sehingga jelas abilitas 

yang harus dinilai, materi penilaian, alat 

penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. 

Sebagai patokan atau rambu-rambu dalam 

merancang penilaian hasil belajar adalah 
kurikulum yang berlaku dan buku pelajaran 

yang digunakannya, (2) penilaian hasil 

belajar hendaknya menjadi bagian integral 

dari proses belajar mengajar, artinya 

penilaian senantiasa dilaksanakan pada 

setiap saat proses belajar mengajar 

sehingga pelaksanaannya berkesinambung 

an, (3) agar diperoleh hasil belajar yang 

objektif dalam pengertian menggambarkan 

prestasi dan kemampuan siswa sebagai 

mana adanya, penilaian harus mengguna 

kan berbagai alat penilaian dan sifatnya 
konprehensif. Maksud komprehensif, 

bahwa segi atau abilitas yang dinilainya 

tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga 

aspek afektif dan psikomotorik, (4) 

penilaian hasil belajar hendaknya diikuti 

dengan tindak lanjutnya. Data hasil 

penilaian sangat bermanfaat bagi guru 

maupun bagi siswa. Oleh karena itu, perlu 

dicatat secara teratur dalam catatan khusus 

mengenai kamajuan siswa (Nana Sudjana, 

2005: 8). 
Abdul Azis Wahab, et. al., (2000: 

2.15) membedakan prinsip penilaian 
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menjadi dua sifat, yaitu prinsip penilaian 
yang bersifat umum dan prinsip penilaian 

yang bersifat khusus. Yang termasuk 

prinsip penilaian bersifat umum adalah: (1) 

menyeluruh, (2) berkesinambungan, (3) 

berorientasi pada tujuan, (4) objektif, (5) 

terbuka, (6) kebermaknaan, (7) kesesuaian 

dan (8) mendidik. Sedangkan yang 

termasuk  penilaian yang bersifat khusus, 

adalah  (1) kepentingan siswa jauh lebih 

besar dari pada guru, maksudnya 

pelaksanaan penilaian bobotnya lebih besar 

kepada kepentingan siswa, bukan untuk 
kepentingan guru, (2) hasil evaluasi tidak 

bersifat final, (3) soal yang dikembangkan 

sebaiknya dimulai dari yang mudah, 

sedang baru ke yang sukar. 

Suharsini (2001: 24), berpendapat 

ada satu prinsip umum dan penting dalam 

kegiatan penilaian, yaitu adanya 

triangulasi–atau hubungan erat antara 

tujuan pembelajran, kegiatan pembelajaran 

(KBM) dan penilaian (evaluasi). 

Triangulasi tersebut dapat digambarkan 
dalam bagan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.1 Triangulasi antara Tujuan, 

Penilaian dan KBM 

 

Adanya suatu kecenderungan dalam 
praktik pembelajaran di tingkat sekolah 

dasar,  bahwa fungsi tersebut tidak 

dilaksanakan secara terintegrasi dan 

holistis, maksudnya jika penilaian yang 

dilaksanakan oleh guru tentunya harus 

mengaju pada tujuan pembelajaran dan 

kegiatan pembelajaran. Jika penilaian 

hanya dilakukan secara tertulis (pecil and 

paper test), adanya kecenderungan bahwa 

penilaian hanya berorientasi pada aspek 

pengetahuan saja, dan yang berkaitan 

dengan aspek lain (sikap, nilai dan 
ketrampilan) kurang mendapat perhatian. 

 

Prosedur Penilaian 
Ada beberapa prosedur/langkah 

yang dapat dijadikan pegangan dalam 

melaksanakan proses penilaian dalam 

pembelajaran, diantaranya:  

 

a. Merumuskan atau mempertegas 

tujuan-tujuan pengajaran. 

Mengingat fungsi penilaian hasil 

belajar adalah mengukur tercapai-
tidaknya tujuan pengajaran, maka 

perlu dilakukan upaya mempertegas 

tujuan pengajaran sehingga dapat 

memberikan arah terhadap 

penyusunan alat penilaian. 

b. Mengkaji kembali materi 

pengajaran berdasarkan kurikulum 

dan silabus mata pelajaran. Hal ini 

penting mengingat isi tes atau 

pertanyaan penilaian berkenaan 

dengan bahan pengajaran yang 
diberikan. Penguasaan materi 

pengajaran sesuai dengan tujuan-

tujuan pengajaran merupakan isi 

dan sasaran penilaian hasil belajar. 

c. Menyusun alat penilaian, baik tes 

maupun non tes, yang cocok 

digunakan dalam menilai jenis-jenis 

tingkah laku yang tergambar dalam 

tujuan pengajaran. 

d. Menggunakan hasil-hasil penilaian 

sesuai dengan tujuan penilaian, 

yaitu untuk kepentingan 
pendeskripsian kemampuan siswa, 

kepentingan perbaikan pengajaran, 

kepentingan bimbingan belajar, 

maupun kepentingan laporan 

pertanggungjawaban pendidikan 

(Nana Sudjana, 2005: 10). 

 

Penilaian hasil belajar pertimbangan 

utama yang harus dilakukan adalah 

menentukan apa yang akan diukur. 

Kemudian menganalisis dengan tepat 
tujuan yang akan dicapai dalam penilain 

tersebuit. Akhirnya ditentukan pula cara 



Implementasi Asesmen Portofolio  dalam Pembelajran IPS di Sekolah Dasar  ( Sodiq Anshori ) 

 294 

penafsiran hasil penilaian yang dikaitkan 
dengan tindak lanjut. Agar dapat 

memperoleh hasil yang memuaskan, maka 

dalam melaksanakan penilaian perlu 

adanya langkah-langkah sebagai berikut:  

 

a. Langkah persiapan, yang terdiri dari 

dua jenis: sebagai persiapan awal 

guru harus menetapkan lebih dahulu 

alat yang digunakan dan kriteria 

yang dijadikan pedoman penilaian, 

kedua yaitu membuat alat penilaian 

dan menetapkan cara 
pencatatannya. 

b. Langkah verifikasi program/rencana 

yang telah dibuat, yaitu 

mengklasivikasikan rencana yang 

telah disusun dalam dua kategori, 

apakah rencana tersebut 

baik/memadahi atau kurang 

memadahi, karena untuk menilai 

diperlukan suatu pertimbangan yang 

logis dan objektivitas. 

c. Langkah pelaksanaan, pada langkah 
pelaksanaan ini yang perlu 

diperhatian ialah hal-hal yang 

berkaitan dengan jenis 

informasi/data yang dikumpulkan 

dan alat yang digunakan untuk 

memproses informasi.  

d. Langkah penafsiran, yaitu langkah 

memberi makna atau arti terhadap 

informasi yang diperoleh, agat tidak 

terjadi over estimated atau under 

estimated, maka perlu hati-hati 

dalam membuat rincian atau norma. 
(Warkitri, dkk., 2001:  4.45). 

 

Hasil penilaian perlu dan harus  

dapat ditafsirkan sehingga guru dapat 

memahami para siswanya, terutama 

prestasi dan kemampuan yang dimilikinya. 

Bahkan jika mungkin, guru dapat 

meramalkan prestasi siswa pada masa yang 

akan datang. Hasil penilaian dapat 

dijadikan sebagai bahan untuk 

menyempurnakan program pengajaran, 
memperbaiki kelemahan-kelemahan 

pengajaran, dan memberikan bimbingan 

belajar kepada siswa. Lebih jauh lagi dapat 
dijadikan bahan untuk memperbaiki alat 

penilaian yang dipergunakan.  

Prosedur diatas dapat dijadikan 

pegangan dalam melaksanakan proses 

penilaian, yang secara ringkas dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  pertama, 

merumuskan atau mempertegas tujuan-

tujuan pengajaran, kedua, mengkaji 

kembali materi pengajaran berdasarkan 

kurikulun dan silabut mata pelajaran, 

ketiga; menyusun alat penilain dengan cara 

menelaah kurikulum, merumuskan tujuan 
instruksional khusus,  membuat kisi-kisi, 

menyusun soal serta membuat kisi-kisi. dan 

keempat, menggunakan hasil penilaian 

sesuai dengan tujuan penilaian.   

 

Asesmen Portofolio 

Pengertian Portofolio 
Istilah portofolio dapat diartikan 

sebagai suatu wujud benda fisik, sebagai 
suatu proses sosial pedagogis, maupun 

sebagai adjective. Sebagai suatu wujud 

benda fisik portofolio itu adalah bundel, 

yakni kumpulan atau dokumentasi hasil 

pekerjaan peserta didik yang disimpan 

pada suatu bundel. Misalnya hasil tes awal 

(pre-test), tugas-tugas, catatan anekdot, 

piagam penghargaan, keterangan 

melaksanakan tugas terstruktur, hasil tes 

akhir (post-test), dan sebagainya. Sebagai 

suatu proses sosial pedagogis, portofolio 

adalah collection of learning experience 
yang terdapat di dalam pikiran peserta 

didik baik yang berwujud pengetahuan 

(kognitif), ketrampilan (skill), maupun nilai 

dan sikap (afektif) (Dasim Budimansyah, 

2002: 1). 

Arnie Fajar (2002: 2) menyatakan 

bahwa portofolio merupakan suatu 

kumpulan pekerjaan peserta didik dengan 

maksud tertentu dan terpadu yang diseleksi 

menurut panduan-panduan yang 

ditentukan. Panduan-pamduan ini beragam 
tergantung pada mata pelajaran dan tujuan 

penelitian itu sendiri. 
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Subandar dalam Ine Kusuma 
Ariyani (2002: 28) mengungkapkan bahwa 

portofolio adalah suatu koleksi tentang 

sampel-sample pekerjaan seserang (siswa) 

yang secara nyata sengaja dikumpulkan, 

sehingga memberikan suatu perubahan 

tertentu tentang kemampuannya, 

perkembangannya dalam kurun waktu 

tertentu. Sedangkan Hermana dalam Ine 

Kusuma Ariyani (2002: 28) 

mengemukakan bahwa portofolio adalah 

kumpulan hasil karya siswa atau catatan 

mengenai siswa yang didokumentasikan 
secara baik dan teratur, maka portofolio 

sangat bermanfaat dalam memberikan 

informasi mengenai kemampuan dan 

pemahaman siswa serta memberikan 

gambaran mengenai sikap dan minat siswa 

terhadap pelajaran yang diberikan.  

Esensi portofolio merupakan koleksi 

atau kumpulan dari dokumentasi hasil 

kerja/karya siswa dalam kurun waktu 

tertentu. Portofolio dijadikan sebagai 

pelengkap dalam tes, portofolio tidak 
mempunyai format yang baku, portofolio 

sangat luas yang memuat tidak saja 

kumpulan dan berbagai langkah 

perkembangan. Lebih dari itu di 

didalamnya memuat kumpulan hasil 

kerja/karya siswa yang terbaik. 

Diungkapkan oleh Dasim 

Budimansyah (2002: 2) kata kunci dari 

portofolio adalah hasil karya terpilih siswa. 

Maknanya adalah bahwa yang harus 

menjadi akumulasi dari segala sesuatu yang 

ditemukan para siswa dari topik mereka 
harus memuat bahan-bahan yang 

menggambarkan usaha terbaik siswa dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya, serta mencakup pertimbangan 

terbaik tentang bahan-bahan mana yang 

paling penting. Oleh karena itu, portofolio 

bukanlah kumpulan bahan yang tidak 

memperlihatkan signifikasi sama sekali. 

Yang demikian bukanlah portofolio, tetapi 

hanya kumpulan bahan-bahan lepas yang 

tidak tampak validiatasnya. Portofolio 
dengan demikian bukan keranjang sampah  

(garbage collector). 

Portofolio menyimpan sejumlah 
informasi tentang diri siswa secara lengkap 

dan menyeluruh termasuk kenerja siswa. 

Dokumen ini dicatat secara sistematis yang 

bersifat relatif, sehingga merupakan 

metode utama yang profesional dalam 

melihat ketrampilan dan prestasi belajar 

siswa. Secara  substansial portofolio siswa 

dapat dilihat sebagai gambaran dari hasil-

hasil tulisan, interpretasi, maupun 

aktifitasnya di dalam kelas atau di luar 

kelas (Popphan, 1993: 163, Moss, et. al., 

1992: 14). Dalam pengertian lain, penilaian 
dengan portofolio dapat dilakukan dengan 

dua cara, yaitu: (1) portofolio dalam bacaan 

(portofolio in reading) dan (2) portofolio 

dalam tulisan (portofolio in writing) 

(Tierney, 1991: 77). Ada satu hal yang 

perlu digaris bawahi, bahwa portofolio 

tidak hanya merupakan satu alat untuk 

menyimpan data yang autentik guna 

penilaian, lebih dari itu portofolio 

merupakan suatu metode pendekatan model 

penilaian dan pengajaran. 
Portofolio bukan merupakan sesuatu 

yang baru atau konsep yang tidak berarti, 

karena menggunakan portofolio sangat 

ditentukan oleh siapa yang melakukannya 

dan apa harapan atau tujuannya. Sejumlah 

bukti fisik tentang kemajuan belajar siswa 

terdapat didalamnya, sehingga portofolio 

bagi guru merupakan investasi berharga 

tentang kinerja siswa dalam semua 

peristiwa yang pernah terjadi dan dialami 

oleh siswa. Koleksi ini menunjukkan 

cakupan partisipasi mereka dalam 
menyeleksi bahan kajian belajar, penentuan 

kriteria bahan yang bermanfaat dan bukti-

bukti dari refleksi mereka sendiri. 

Pengertian portofolio berarti mengandung 

proses mengoleksi, menyeleksi, dan 

merefleksi (Collins, 1992: 452, Marylin 

Johston dalam Johar Permana, 1996: 2). 

Kumpulan bukti-bukti tersebut dapat 

dikatakan portofolio bila sudah dirancang 

secara berencana dan disengaja melalui 

pengalaman langsung siswanya. Dengan 
kata lain, bahwa portofolio dapat dikatakan 

sebagai prosedur penilaian hasil belajar 
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melalui pengalaman, yang dikenal dengan 
istilah hasil belajar melalui pengalaman 

atau “HBMP” (assesssment of experiential 

learning). Maka portofolio identik dengan 

berita acara tentang kemajuan belajar siswa  

(T. Raka Joni, 1992: 4.27). 

Portofolio yang digunakan dalam  

kepentingan penilaian dapat memberikan 

gambangan tentang diri siswa yang 

sesungguhnya, serta sebagai dasar atau 

bahan penilaian lengkap yang pernah 

dilakukan atau diperoleh siswa baik di 

dalam kelas maupun diluar kelas. 
Keberadaan portofolio dalam penilaian ini 

merupakan bagian terpenting dan 

semestinya digunakan dalam penilaian 

objektif, penerapannya tidak hanya sebagai 

pelengkap yang sifatnya situasional. 

Sebagai penilaian, portofolio 

merupakan kumpulan dari semua hasil 

kerja/karya siswa yang terbaik, baik dalam 

bentuk tulisan, interpretasi, kinerja, 

maupun di luar kelas. Semua bukti-bukti 

itu menggambarkan perkembangan dan 
pertumbuhan siswa yang dibundel dalam 

satu arsip atau dokumentasi tertentu 

sebagai dasar guru untuk memberikan 

penilaian tentang hasil belajar yang 

autentik bagi setiap siswa. Bukti-bukti hasil 

fisik kerja/karya-karya siswa itu dapat 

berupa hasil-hasil ulangan, latihan, 

pekerjaan rumah, karangan, rangkuman, 

tanggapan, pengamatan/kunjungan yang 

dilakukan oleh individu maupun kelompok, 

foto-foto, piagam, guntingan koran atau 

kliping, menggambar, dan semua catatan, 
penghargaan, maupun semua aktifitas-

aktifitas lain yang dianggap siswa terbaik 

untuk didokumentasikan baik yang 

diperoleh di luar kelas namu menunjang 

bagi yang bersangkutan. Dapat juga 

dikatakan bahwa portofolio merupakan 

gambaran tentang “potret diri” siswa yang 

sensungguhnya. 

 

Fungsi Asesmen Portofolio 
Portofolio tidak hanya merupakan 

tempat penyimpanan hasil pekerjaan 

peserta didik, tetapi merupakan sumber 

informasi untuk guru dan peserta didik. 
Portofolio berfungsi untuk mengetahui 

perkembangan pengetahuan peserta didik 

dan kemampuan dalam mata pelajaran 

tertentu, serta pertumbuhan kemampuan 

peserta didik. Hal ini nampak pada ciri-ciri  

portofolio yaitu: (1) disusun oleh siswa, 

artinya semua berkas hasil kerja / karya 

siswa didokumentasikan siswa itu sendiri, 

(2) portofolio memberikan secara rinci 

latar pengalaman hasil belajar yang jelas 

sehingga tidak diperlukan lagi informasi 

tambahan, (3) portofolio disusun terdiri 
dari:  (a) biodata, (b) paparan umum 

mengenai persepsi siswa tentang tujuan 

belajar yang ingin dicapainya, serta upaya-

upaya yang telah dan akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut, (c) rincian 

kronologi proses pengalaman belajar atau 

kinerja yang telah dilaluinya, (d) rincian 

pengalaman belajar (kinerja) yang secara 

eksplisit dikaitkan dengan butir-butir 

HPMB yang telah diperoleh, baik yang 

bersifat konseptual maupun terapan, (e) 
lampiran bukti-bukti yang relevan  (T. 

Raka Joni, 1992: 27). 

 Dopham (1993: 167–177), ( Ross, 

1996: 162, Faichney, 1996: 1), 

mengemukakan lebih rinci tentang ciri-ciri 

portofolio yaitu: (1) ada keterlibatan 

langsung hasil kerja/karya siswa secara 

nyata, (2) mengumpulkan beberapa hasil 

kerja/karya yang terbaik, (3) 

mengumpulkan dan menyimpan hasil kerja 

siswa, (4) memilih kriteria untuk menilai 

portofolio hasil kerja siswa, (5) 
mengharuskan siswa untuk menilai sirinya 

sendiri secara terus menerus berdasarkan 

hasil portofolionya, (6) menentukan waktu 

untuk membahas portofolio, (7) melibatkan 

orang tua dalam proses penilaian 

portofolio. Dari uraian tersebut nampak 

tiga hal yang menjadi ciri utama portofolio 

yaitu:  (a) adanya nilai kejujuran yang 

dimiliki oleh siswa dalam menentukan 

sesuatu yang terbaik, (b) terdapat alokasi 

waktu yang jelas dan manusiawi, (c) 
menjadikan penghubung yang sangat 
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berarti bagi guru, siswa dan orang 
tua/masyarakat.  

Sumarna Surapranata dan 

Muhammad Hatta (2004: 73), 

mengemukakan bahwa portofilio berfungsi 

sebagai alat untuk: (a) melihat 

perkembangan tanggungjawab peserta 

didik dalam belajar, (b) perluasan demensi 

belajar, (c) pembaharuan kembali proses 

belajar mengajar dan (d) penekanan pada 

pengembangan pandangan peserta didik 

dalam belajar. 

Dalam penilaian portofolio, 
mengharuskan peserta didik untuk 

mengkoleksi dan menunjukkan hasil kerja 

mereka. Karena itu portofolio dapat 

dijadikan sebagai salah satu alat penilaian 

autentik (authentic assessment). Asesmen 

autentik sebagai salah satu hasil dari 

pendekatan dari asesmen dapat dijadikan 

alternatif solusi dalam menilai 

perkembangan belajar siswa secara lebih 

komprehensif dan objektif mengingat 

asesmen autentik yang lebih menekankan 
pada pengembangan alat asesmen yang 

lebih secara akurat mencerminkan dan 

mengukur apa yang kita nilai dalam 

pendidikan Howey, et. al., (Jacob, 1992: 9) 

menyatakan ada lima fungsi yang terdapat 

dalam asesmen autentik, yaitu: (1) untuk 

mengembangkan dan mengases 

kemampuan guru sebagai pengambil 

keputusan, (2) untuk merefleksikan guru 

sebagai seorang pelajar/siswa kontinu yang 

merefleksikan pada praktik, (3) refleksi 

memperlihatkan kinerja mengajar dan 
refleksi memperlihatkan guru sebagai artis, 

(4) tindakan berupa penelitian dan inquiry 

mengembangkan guru sebagai saintis sosial 

dan analis, (5) projek perubahan sekolah 

dan kelas yang mengarahkan guru sebagai 

agen perubahan moral (akses internet, 

2004). 

Apabila kelima fungsi asesmen 

autentik ini dapat diimplementasikan 

secara kontinu, terarah, dan 

berkesinambungan, sangat besar harapan 
terciptanya guru-guru yang profesional 

dalam bidangnya dan siswa yang mampu 

belajar mandiri, independen, dan 
bertanggung jawab. 

 

Tujuan dan Manfaat Asesmen Portofolio 
Tujuan digunakannya portofolio 

dalam proses penilaian adalah  

untuk mengumpulkan informasi secara apa 

adanya tentang hasil belajar  

siswa, pengetahuan, dan sikapnya secara 

nyata (Adams, et. al., 1992: 103).  

Dikemukakan pula oleh Ross (1996: 162) 

bahwa portofolio bertujuan 

mendokumentasikan berkas-berkas bukti 
kemajuan belajar secara lengkap. Nitko 

(1996: 279) mengungkapkan bahwa 

portofolio bertujuan untuk mengkoleksi 

bukti perkembangan dari kemajuan belajar 

siswa sebagai bahan untuk memberikan 

konstribusi terhadap penilaian yang 

sesungguhnya. Dopham (1993: 163), 

mengungkapkan bahwa portofolio 

bertujuan untuk mengumpulkan semua data 

yang bersangkut paut dengan kemajuan 

belajar siswa dari waktu ke waktu secara 
konkrit untuk dijadikan ukuran penilaian. 

Pendapat dan pernyataan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa  portofolio 

digunakan dengan tujuan untuk 

mendokumentasikan berkas-berkas pada 

proses dan hasil belajar siswa atau 

merupakan berkas-berkas hasil kerja/hasil 

karya siswa secara nyata dan autentik dapat 

dijadikan sebagai dasar penilaian 

perkembangan dan kemajuan belajar siswa. 

Manfaat yang dapat dirasakan 

sebagai dampak penggunaan portofolio 
dalam penilaian adalah: (1) penilaian 

portofolio dapat memberikan gambaran 

yang utuh tentang perkembangan 

kemampuan siswa. Artinya melalui 

penilaian portofolio, informasi yang 

didapatkan bukan hanya sekedar 

pengetahuan saja, akan tetapi juga sikap 

dan ketrampilan, (2) penilaian portofolio 

merupakan penilaian autentik, artinya 

penilaian portofolio memberikan gambaran 

nyata tentang kemampuan siswa yang 
sesungguhnya. Mengapa demikian? Karena 

portofolio adalah dokumen asli yang berisi 
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tentang sekumpulan karya siswa. Melalui 
dokumen itulah tergambarkan kemampuan 

siswa yang sesungguhnya, (3) penilaian 

portofolio merupakan teknik penilaian 

yang dapat mendorong siswa pada 

pencapaian hasil yang lebih baik dan lebih 

sempurna, siswa dapat belajar optimal, 

tanpa merasa tertekan. Hal ini 

dimungkinkan sebab penilaian portofolio 

adalah penilaian yang dilakukan secara 

terus menerus. Setiap hasil kerja siswa 

dimonitor dan diberi komentar, (4) 

penilaian portofolio dapat menumbuhkan 
motivasi belajar siswa, oleh sebab itu 

respon siswa dalam proses pembelajaran 

diberikan reinforcement, dengan demikian 

siswa akan segera mengetahui kekurangan 

dan kelebihan dari proses pembelajaran 

yang dilakukannya,(5) penilaian portofolio 

dapat mendorong para orang tua siswa 

untuk aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran siswa. Hal ini disebabkan 

setiap perkembangan siswa yang 

digambarkan melalui hasil kerja siswa, 
orang tua dimintai komentarnya  (Wina 

Sanjaya, 2005: 196). 

Gronlund (1998: 158) berpendapat  

penilaian portofolio memiliki beberapa 

keuntungan, yaitu: (1) kemajuan belajar 

siswa dapat terlihat dengan jelas, (2) 

penekanan pada hasil pekerjaan terbaik 

siswa memberikan pengaruh positif dalam 

belajar, (3) membandingkan pekerjaan 

sekarang dengan yang lalu memberikan 

motivasi yang lebih besar dari pada 

membandingkan dengan milik orang  
lain, (4) ketrampilan asesmen sendiri 

dikembangkan mengarah pada seleksi 

contoh dan pekerjaan dan menentukan 

pilihan terbaik, (5) membeikan kesempatan 

siswa bekerja sesuai dengan perbedaan 

individu (misalnya siswa menulis sesuai 

dengan tingkat level mereka tetapi sama-

sama menuju tujuan umum), (6) dapat 

menjadi alat komunikasi yang jelas tentang 

kemajuan tujuan belajar siswa, bagi siswa 

itu sendiri, orang tua dan lainnya. 
 

Maka nampak jelas, bahwa asesmen 
portofolio adalah salah satu teknik menilai 

proses belajar yang mempertimbangkan 

variasi aspek kemampuan individual 

berdasarkan kumpulan bukti karya, usaha 

dan kemampuan siswa selama proses 

belajar berlangsung, sehingga diperoleh 

penilaian proses belajar sebagai hasil 

akhirnya, bukan sekedar penilaian hasil 

belajar yang cenderung menekankan 

kemampuan kognitif atau afektif semata. 

 

Prinsip Asesmen Portofolio 
Berbeda dengan penilaian lainnya, 

keterlibatan peserta didik dalam penilaian 

portofolio merupakan sesuatu yang harus 

dikerjakan. Ada beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman 

dalam penggunaan penilaian portofolio, 

diantaranya adalah: (a) saling percaya, (b) 

kerahasiaan bersama, (c) milik bersama, (d) 

kepuasan dan kesesuaian, (e) penciptaan 

budaya mengajar, (f) refleksi bersama, (g) 

proses dan hasil (Sumarna Surapranata dan 
Muhammad Hatta,  2004: 77–80 ).  

 

Dasim Budimansyah (2002: 112) 

mengemukakan: Asesmen portofolio 

mengacu pada sejulah prinsip dasar 

penilaian, yaitu: (1) prinsip penilaian 

proses dan hasil, (2) prinsip penilaian 

berkala dan berkesinambungan, (3) prinsip 

penilaian yang adil, dan (4) prinsip 

penilaian implikasi sosial belajar. 

Asmawi Zainul  dan Agus Mulyana  

(2003: 6.12) berpendapat, terdapat ada tiga 
prinsip utama dalam asesmen portofolio, 

yaitu mengkoleksi (collect), menseleksi 

(select), dan refleksi (reflect). Koleksi 

artinya dalam asesmen portofolio siswa 

mengumpulkan hasil-hasil kerjanya yang 

bisa disimpan dalam folder, box atau file. 

Seleksi artinya kumpulan hasil kerja itu 

diseleksi dalam rangka upaya 

penyempurnaan dan refleksi artinya siswa 

memberikan penilaian kembali terhadap 

hasil kerjanya sehingga dia akan tahu 
kelemahan dan kelebihan yang dimiliki 

daru tugas yang dilaksana kan. 
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Karakteristik Asesmen Portofolio 
Menurut Mac Isaac dan Jacson 

(Barnet, 1995: 201–202) terdapat lima 

karakteristik asesmen portofoliuo, yaitu: 

struktur, dokumentasi, pencatatan, 

kolaborasi, dan catatan reflektif. Struktur 

membantu siswa dalam menentukan jenis 

fakta-fakta yang dilibatkan. Dokumentasi 

hasil belajar adalah untuk menggambarkan 

evolusi dari belajar. Pencatatan secara 

selektif hasil ulangan dan prestasi selama 

pengujian. Kolaborasi dengan orang lain, 

merupakan proses latihan dan kerjasama. 
Catatan reflektif adanya catatan setiap 

bagian fakta disertai dengan suatu 

penjelasan. 

Pengalaman yang ditulis Neiman 

(1999) bahwa hasil tugas-tugas siswa 

dikumpulkan dalam satu map, kemudian di 

akhir semester diserahkan pada siswa. 

Sehingga siswa dapat melihat dan menilai 

dirinya sendiri dan dapat mengidentifikasi 

tentang apa yang telah dipelajarinya dan 

dapat dengan jelas mengemukakan apa 
yang diinginkan untuk masa yang akan 

datang. 

Menurut pendapat Faichmey (Eddy 

M. Hidayat dan Maryani, 1998: 4) 

karakteristik portofolio adalah: (1) 

menggambarkan perkembangan kemajuan 

anak dalam satu bidang secara lebih 

komprehensif, (2) memberi kesempatan 

bagi anak untuk memilih dan melakukan 

“self evaluation”, (3) sebagai bukti autentik 

yang menggambarkan kemampu an belajar 

anak, (4) meningkatkan refleksi diri dan 
penilaian diri siswa, (5) sebagai alat dalam 

proses belajar mengajar yang menjebatani 

dan memudahkan dialog antara guru dan 

siswa. 

Terlihat jelas, bahwa terwujudnya 

partisipasi aktif peserta didik, kerja sama 

antara guru dan siswa dan proses seleksi 

yang berdasarkan kriteria. Pengumpulan 

hasil karya siswa secara berkesinambungan 

dan kriteria penilaian harus jelas baik bagi 

guru maupun siswa dan diterapkan 
konsisten. 

Asmawi Zainul dan Agus Mulyana 
(2003: 6.12)  berpendapat, karakteristik 

asesmen portofolio, adalah  (1)  asesmen 

yang menuntut ditunjukkan hasil kerja 

sama antara guru dan siswa, (2) asesmen 

portofolio tidak sekedar kumpulan hasil 

karya siswa tetapi yang terpenting adalah 

adanya proses seleksi yang didasarkan 

kriteria, (3) asesmen portofolio 

mengumpulkan hasil karya siswa dari 

waktu ke waktu. Koleksi karya tersebut 

digunakan oleh siswa untuk melakukan 

refleksi sehingga dalam prosesnya asesmen 
portofolio merupakan suatu asesmen diri 

yang memungkinkan siswa dapat mengenal 

kekuatan dan kelemahan sendiri. 

Kelemahan-kelemahan tersebut dapat 

digunakan sebagai tujuan proses 

pembelajaran berikutnya, (4) kriteria 

penilaian hasil karya harus jelas baik bagi 

guru siswa, dan diterapkan secara 

konnsisten. 

 

Keunggulan dan Kelemahan Asesmen 
Portofolio 

Belajar merupakan proses yang 

panjang, untuk memperoleh pengetahuan 

yang mendalam tentang sesuatu, siswa 

memerlukan banyak pengalaman (banyak 

membaca, banyak merenungkan, banyak 

komunikasi, memecahkan banyak masalah, 

dan sebagainya).  Pembentukan gambar 

tentang kompetensi siswa juga memerlukan 

berbagai instrumen penilaian.  Portofolio 

yang berisi koleksi produk siswa, dan 

laporan proses yang dilalui oleh siswa, 
yang meliputi rentang waktu yang panjang, 

dapat memberikan gambaran yang relatif 

lengkap tentang perkembangan dan 

kompetensi siswa yang bersangkutan.   

Wina Sanjaya (2005: 200), 

mengemukakan keunggulan penggunaan 

portofolio dalam penilaian,  adalah  (1) 

penilaian portofolio dapat menilai 

kemampuan siswa secara menyeluruh, (2) 

penilaian porotfolio dapat menjamin 

akuntabilitas, (3) penilaian portofolio 
merupakan penilaian yang bersifat 

individual, (4) penilaian portofolio 
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merupakan penilaian yang terbuka, (5) 
penilaian portofolio bersifat self 

evaluation. 

Gronlund (1998: 158) berpendapat, 

portofolio memiliki beberapa keuntungan, 

antara lain sebagai berikut:  (1) kemajuan 

belajar siswa dapat terlihat dengan jelas, 

(2) penekanan pada hasil pekerjaan terbaik 

siswa memberikan pengaruh positif dalam 

belajar, (3) membandingkan pekerjaan 

sekarang dengan yang lalu memberikan 

motivasi yang lebih besar dari pada 

membandingkan dengan milik orang lain, 
(4) keterampilan asesmen sendiri 

dikembangkan mengarah pada seleksi 

contoh pekerjaan dan menentukan pilihan 

terbaik, (5) memberikan kesempatan siswa 

bekerja sesuai dengan perbedaan individu 

(misalnya siswa menulis sesuai dengan 

tingkat level mereka tetapi sama-sama 

menuju tujuan umum), (6) dapat menjadi 

alat komunikasi yang jelas tentang 

kemajuan belajar siswa bagi siswa itu 

sendiri, orang tua, dan lainnya. 
Kelemahan dari  penilaian portofolio 

adalah (1) penggunaan portofolio 

tergantung pada kemampuan siswa dalam 

menyampaikan uraian secara tertulis.  

Selama siswa belum lancar berbahasa tulis 

Indonesia, penggunaan portofolio akan 

merupakan beban tambahan yang 

memberatkan sebagian besar siswa, (2) 

penggunaan portofolio untuk penilaian 

memerlukan banyak waktu dari guru untuk 

melakukan penskoran, alagi kalau kelasnya 

besar (Depdiknas, 2003: 4-5). 
Kelemahan lain penggunaan 

penilaian portofolio adalah:  (1) memerlu 

kan waktu dan kerja keras bagi guru 

dibandingkan penilaian lain, (2) penilaiaan 

portofolio memerlukan perubahan cara 

pandang  baik dari guru itu sendiri, dari 

masyarakat termasuk perubahan cara 

pandang orang tua, (3) penilaian portofolio 

memerlukan perubahan gaya belajar, (4) 

penialaian portofolio memerlukan 

perubahan sistem pembelajaran (Wina 
Sanjaya, 2005: 201) 

 

Perbedaan tes dan Asesmen Portofolio 
Sebagian orang mempertanyakan 

mengapa harus digunakan penilaian 

portofolio. Apakah tidak cukup hanya 

dengan menggunakan tes?. Ada beberapa 

perbedaan esensial antara portofolio 

dengan tes. Penilaian portofolio memiliki 

kelebihan dalam beberapa hal, terutama 

lebih objektif dilihat dari hasil kerja peserta 

didik  yang sesungguhnya, lebih terbuka 

dimana peserta didik ikut serta menilai 

pekerjaan yang dilakukannya, dan secara 

langsung berhubungan dengan proses 
kegiatan pembelajaran. Perbedaan  antara 

penilaian portofolio dan tes sebagai alat 

evaluasi, secara ringkas dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 

 

 

Tes 
Penilaian Portofolio 

 

a. Menilai peserta 
didik berdasarkan 
sejumlah tugas 
yang terbatas. 

 
 
 
b. Menilai hanya 

guru, berdasarkan 
masukan yang 
terbatas. 

 
 
 
 
 
 

 
c. Menilai semua 

peserta didik 
dengan 
menggunakan satu 
kreteria. 

 
 

 
 
 
d. Proses penilaian 

tidak kolaboratif 

a. Menilai peserta 
didik berdasarkan 
seluruh tugas dan 
hasil kerja yang 
berkaitan dengan 
kinerja yang dinilai. 

 
b. Peserta didik turut 

serta dalam menilai 
kemajuan yang 
dicapai dalam 
penyelesaian 
berbagai tugas, dan 
perkembangan yang 
berlangsung selama 
proses 
pembelajaran. 

 
c. Menilai setiap 

peserta didik 
berdasarkan 
pencapaian masing-
masing, dengan 
mempertimbangkan 
juga faktor 

perbedaan 
individual. 

 
d. Mewujudkan proses 

penilaian yang 
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(tidak ada kerja 
sama, terutama 
antara guru, 
peserta didik, dan 
orang tua). 

 
e. Penilaian diri oleh 

peserta didk bukan 

merupakan suatu 
tujuan. 

 
f. Yang mendapat 

perhatian dalam 
penilaian hanya 
pencapaian. 

 

 
g. Terpisah antara 

kegiatan 
pembelajaran, 
testing dan 
pengajaran. 

kolaboratif. 
 
 
 
 
 
e. Peserta ndidik 

menilai dirinya 

sendiri menjadi 
suatu tujuan. 

 
f. Yang mendapat 

perhatian dalam 
penilaian meliputi 
kemajuan, usaha 
dan pencapaian. 

 
g. Terkait erat 

kegiatan penilaian, 
pengajaran, dan 
pembelajaran  

 

Sumber: Surapranata dan Hatta (2004: 96–

97). 

 

Menurut Asmawi Zainul dan Agus 

Mulyana (2003: 6.12) perbedaan antara 

asesmen portofolio dengan tes baku dapat 

dilihat dalam tabel  berikut ini: 

 

Perbedaan Asesmen Portofolio dan Tes 

Baku 
Portofolio Tes 

� Menyajikan 
kembali 

serangkaian 
kemampuan siswa 
yang terdapat 
dalam kemampuan 
membaca dan 
menulis  

� Menilai siswa 
dalam 

seperangkat 
tugas-tugas 
membaca dan 
menulis yang 
kemungkinan 
kedua tugas 
tersebut tidak 
saling 

berhubungan.  
 

� Mengikat siswa 
dalam penilaian 
kemajuan atau 
prestasi dan 
kestabilan untuk 
mencapai tujuan 

pembelajaran 

� Skor yang di 
dapat oleh siswa 
secara mekanik 
diperoleh oleh 
guru yang 
memiliki input 

sedikit. 
 

Portofolio Tes 

� Mengukur masing-
masing prestasi 

siswa yang dapat 
membedakan 
kemampuan 
individu dari 
seluruh siswa 

� Mengukur seluruh 
siswa dengan 

dimensi yang 
sama.  

 

� Menyajikan 
kembali suatu 

pendekatan 
kolaboratif dalam 
asesmen 

� Proses penilaian 
tidak kolaboratif. 

 

� Memiliki suatu 
tujuan mengukur 
siswa oleh dirinya 
sendiri 

� Penilaian diri 
sendiri oleh siswa 
tidak menjadi 
suatu tujuan. 

 

� Menempatkan 
adanya 
peningkatan , usaha 
dan hasil. 

 

� Hanya 
menempatkan 
hasil saja 

 

� Asesmen, 
pengajaran dan 

pembelajaran 
saling berhubungan 

� Pembelajaran, tes, 
dan pengajaran 

ada pemisahan. 
 

 

Penutup 
Portofolio merupakan catatan atau 

kumpulan hasil karya siswa yang 

didokumentasikan secara baik dan teratur. 

Portofolio dapat berbentuk tugas-tugas 

yang dikerjakan siswa, jawaban siswa atas 

pertanyaan guru, catatan hasil obsevasi 
guru, catatan hasil wawancara guru dengan 

siswa, laporan kegiatan siswa dan karangan 

yang dibuat siswa. Portofolio itu beragam 

jenisnya, guru dapat mengumpulkannya 

melalui banyak cara sesuai dengan tujuan, 

cara yang akan dipakai, tingkatan siswa 

ataujenis kegiatan yang dilakukan.. 

Portofolio sangat bermanfaat dalam 

memberikan informasi mengenai 

kemampuan dan pemahaman siswa 

memberikan gambaran otentik kepada guru 
tentang apa yang telah dipelajari siswa 

kesulitan dan kendala yang dialami siswa 

dalam belajar dan jenis bantuan yang 

diharapkan siswa. Penilaian portofolio 
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dapat dijadikan alat untuk memvalidasi 
informasi tentang pemahaman siswa 

mengenai suatu konsep. Asesmen 

portofolio juga dapat membantu siswa 

dalam mengkonstruksi rasa tanggungjawab 

dalam belajar, memonitor diri sendiri 

dalam kegiatan belajar, menanamkan 

kesadaran untuk meningkatkan 

kemampuan diri dan membuat argumen-

argumen yang logis. 
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