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Abstrak
Radiatul Adawiah, 2018. Efektivitas pembelajaran portofolio pada mata kuliah Trigonometri mahasiswa
prodi matematika STKIP Paris Barantai Kotabaru. Subjek penelitian adalah mahasiswa semester 2 Tahun
pelajaran 2017/2018 sebanyak 37 orang. Penelitian ini dirancang dalam bentuk One Group Pretest-Posttest.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan tes hasil belajar, portofolio, dan observasi. Data
dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang dicapai setelah menerapkan
pembelajaran berbasis portofolio yaitu: (1) Pretest diperoleh skor rata-rata hasil belajar matematika siswa
sebesar 6,5 dari skor ideal 10 dengan standar deviasi 1,5 sedangkan pada Postest diperoleh skor rata-rata
hasil belajar matematika siswa sebesar 7,5 dari skor ideal 10 dengan standar deviasi 1,4; (2) skor rata-rata
hasil portofolio pada pretest sebesar 6,2 dari skor ideal 10 dengan standar deviasi 1,1 sedangkan pada
postest diperoleh skor rata-rata hasil portofolio sebesar 7,0 dari skor ideal 10 dengan standar deviasi 1,0;
(3) terjadi perubahan sikap yang lebih baik pada setiap siswa dengan memperhatikan indikator yang
diamati, yaitu kehadiran serta keaktifan siswa dalam mengajukan pertanyaan baik kepada dosen maupun
kepada teman, menawarkan ide/menjawab pertanyaan dosen maupun teman dan membantu teman dalam
belajar mengalami peningkatan dari waktu ke waktu; (4) terjadi kemajuan tingkat kemampuan mahasiswa
dalam memahami materi trigonometri berdasarkan pemantauan peneliti pada saat mahasiswa
menyelesaikan portofolio serta isi portofolio mahasiswa. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran berbasis portofolio dapat mempengaruhi hasil belajar matematika mahasiswa semester 2
khususnya pada mata kuliah trigonometri.
Kata Kunci: Efektivitas, Pembelajaran, Portofolio, dan Trigonometri

1.

Pendahuluan
Berbagai macam metode maupun strategi yang diterapkan dalam proses

pembelajaran. Tidak terkecuali pada program studi pendidikan matematika. Evaluasi
pembelajaran merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap dosen.
mengevaluasi pembelajaran termasuk di dalamnya melaksanakan penilaian proses dan
hasil belajar
Banyak teknik penilaian yang dikembangkan, namun dalam pelaksanaannya,
tetap saja penilaian saat ini masih terjebak dengan penilaian hasil. Hal ini terjadi karena
pihak pengevaluasi kesulitan menilai Trigonometri misalnya adalah sebagai bagian dari
mata kuliah program studi pendidikan matematika yang merupakan pokok bahasan yang
dianggap sulit bagi mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa mahasiswa
mereka berpendapat bahwa dalam mata kuliah trigonometri banyak sekali konsep yang
harus dihafal, dan kadang mereka bingung dalam menentukan konsep apa yang harus
mereka gunakan dalam memecahkan masalah trigonometri. Oleh karena itu, dengan
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melihat keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa dalam mencapai tujuan dan
indikator pembelajaran dalam mengajarkan trigonometri diperlukan suatu pembelajaran
yang mampu menarik minat belajar mahasiswa, dan tidak membosankan sehingga konsep
yang diajarkan akan lebih berkesan dan mantap dalam ingatan mahasiswa serta
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah. Salah satu bentuk
pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berbasis portofolio.
Pembelajaran berbasis portofolio adalah salah satu model pembelajaran yang
dapat mengaktifkan siswa dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi
kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui tugastugas yang diantaranya memuat masalah matematika. Pemberian tugas belajar yang
terorganisir secara sistematis dapat membantu mahasiswa mengkonstruksi atau
merekonstruksi pengetahuan yang telah dimilikinya sehingga mampu merumuskan
langkah-langkah untuk menyelesaikan soal yang dianggap masalah baginya. Karena itu,
digunakan portofolio untuk merangkum tugas-tugas belajar tersebut. Melalui portofolio
ini, mahasiswa dapat mengungkapkan hasil pengalaman belajarnya sehingga diperoleh
gambaran kemajuan mahasiswa dalam proses belajar. Selain itu portofolio juga dapat
dijadikan sebagai acuan bagi dosen untuk mengembangkan kreativitasnya dalam
mengajar.
Portofolio dapat diartikan sebagai kumpulan hasil karya mahasiswa yang
menunjukkan usaha, perkembangan, prestasi belajar dari waktu ke waktu dalam satu
mata kuliah sebagai hasil kegiatan belajar. Dalam portofolio ini dapat menampilkan
pekerjaan lama dan pekerjaan terbaru dari setiap mahasiswa, sehingga terlihat
kemampuan belajar mahasiswa. Adapun isi dari portofolio akan mendasari
pengembangan program pengajaran bagi dosen.
Perangkat penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya secara
individu. Portofolio seseorang dapat digunakan sebagai teknik penilaian yang dapat
menunjukkan kemampuan dan keterampilan mereka sehingga dapat diketahui
pengetahuan mereka. Oleh karena itu dengan penilaian portofolio diharapkan membantu
dosen dalam menilai, sehingga kemajuan belajar mahasiswa dapat terukur. Berdasarkan
uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian tentang efektivitas
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pembelajaran portofolio pada mata kuliah Trigonometri mahasiswa prodi matematika
STKIP Paris Barantai Kotabaru.
Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
a. Bagaimana efektifitas penggunaan perangkat penilaian portofolio pada mata kuliah
Trigonometri mahasiswa prodi matematika STKIP Paris Barantai Kotabaru?.
b. Bagaimana pengaruh penggunaan perangkat penilaian portofolio pada mata kuliah
Trigonometri mahasiswa prodi matematika STKIP Paris Barantai Kotabaru?.
Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:
a.

Mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan perangkat penilaian portofolio
pada mata kuliah Trigonometri mahasiswa prodi matematika STKIP Paris Barantai
Kotabaru.
b.

Mengetahui pengaruh penggunaan perangkat penilaian portofolio pada

mata kuliah Trigonometri mahasiswa prodi matematika STKIP Paris Barantai
Kotabaru.
Tinjauan Pustaka
a. Penilaian Portofolio
Menurut arti katanya, penilaian adalah kegiatan untuk mengetahui berharga tidaknya
tindakan yang telah dikerjakan sebelumnya. Jadi, pada dasarnya yang dievaluasi itu
adalah suatu kegiatan yang direncanakan sebelumnya, lengkap dengan rincian tujuan dari
kegiatan tersebut (Umar, 2008).
Menurut Lorin W. Anderson, 2010 bahwa untuk meningkatkan mutu pengajaran
pembelajaran para guru ataupun dosen membutuhkan sebuah kerangka (framework) yang
memudahkan mereka memahami, menata dan mengimplementasikan tujuan-tujuan
pendidikan yang diharapkan dapat membantu mereka dalam merencanakan pengajaran
dengan tepat, serta memudahkan dalam merancang suatu asesmen dan strategi pengajaran
dengan baik yang dapat menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan.
Senada dengan hasil penelitian dari Ramlawati (2012) bahwa melalui penerapan
assesmen portofolio elektronik keterampilan generik sains mahasiswa dapat meningkat
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secara signifikan, dan model yang diterapkan pada mata kuliah Trigonometri ini
mendapat respon yang positif bagi mahasiswa dan dosen.
Penilaian portofolio menggunakan pedoman penskoran berupa rubrik. Untuk
menjamin reliabilitas, keadilan dan kebenaran penilaian maka perlu dikembangkan
kriteria atau rubrik untuk pedoman penilaian hasil kerja mahasiswa. Rubrik adalah
seperangkat kriteria penskoran yang digunakan untuk mengevaluasi kerja dan mengakses
kinerja mahasiswa. Rubrik merupakan panduan yang membantu, khususnya dalam
pengaksesan aspek multidimensional dari suatu penilaian kinerja.
Rubrik dapat membantu dosen dalam membuat perbedaan hasil belajar yang lebih halus
daripada sekedar mengidentifikasi suatu jawaban benar dan tidak benar. Penggunaan
rubrik juga memungkinkan penskoran yang lebih reliabel, konsisten, dan tidak bias.
Rubrik untuk tugas-tugas penilaian portofolio merupakan rubrik analisis tugas-tugas
spesifik yang dikemas untuk tiap tugas subbab, bab, atau unit. Rubrik tersebut
menetapkan sejumlah kategori tugas-spesifik dengan kategori yang satu tidak bergantung
pada kategori lain. Rubrik tersebut digunakan untuk mengevaluasi hasil kerja mahasiswa
untuk tiap kegiatan (Trianto, 2009).
Hasil penelitian Sudrajat (2011) tentang Pengembangan Rubrik Asesmen Kinerja
untuk mengamati dan Mengukur kompetensi Mahasiswa dalam melakukan praktikum
menunjukkan bahwa hasil uji coba di lapangan dengan menggunakan rubrik asesmen
kompetensi yang valid dan reliabel, serta layak dan dipercaya untuk digunakan sebagai
rubrik asesmen menggambarkan hampir seluruh mahasiswa berkompeten dalam
penggunaan konsep-konsep trigonometri.
Penilaian

portofolio

memiliki

keunggulan

dan

kelemahan

dalam

penyelenggaraannya di kelas. Keunggulan dan kelemahan penilaian portofolio antara lain
(Nurani, 2010):
a. Keunggulan Penilaian Portofolio
1) Membangkitkan semangat untuk belajar
2) Dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber rujukan dapat menambah
wawasan dan kompetensi siswa/mahasiswa
3) Siswa/mahasiswa akan terdorong untuk berpartisi aktif dalam kelompok kecil dan
di kelas
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4) Guru dan siswa/mahasiswa dapat secara bersama-sama bertanggungjawab untuk
merancang proses pembelajaran dan untuk mengevaluasi kemajuan belajar yang
sesuai dengan tujuan pembelajaran
b. Kelemahan Penilaian Portofolio
1) Terbatasnya alokasi waktu yang tersedia dalam penyusunan dan penyempurnaan
berkas portofolio.
2) Guru memiliki kecenderungan untuk memperhatikan hanya pencapaian akhir.
Jika hal ini terjadi, berarti proses penilaian portofolio tidak mendapat perhatian
sewajarnya. Dengan demikian siswa/mahasiswapun akan hanya berorientasi pada
pencapaian akhir semata.
3) Jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam menyusun berkas portofolio dianggap
cukup besar
Dalam penilaian portofolio mahasiswa memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk
menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Hal yang sangat penting dalam penilaian
portofolio adalah pengorganisasian.
b. Perangkat Penilaian Portofolio
Perangkat penilaian portofolio yang digunakan adalah (1) tabel spesifikasi
penilaian portofolio, (2) kisi-kisi penilaian penilaian portofolio, (3) tugas-tugas
portofolio, (4) rubrik penilaian portofolio, (5) angket respon mahasiswa.
1. Tabel Spesifikasi Penilaian Portofolio merupakan perincian materi, penilaian dan
imbangan/proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi dengan bilangan
yang menunjukkan jumlah soal.
2. Kisi-kisi Penilaian Portofolio disusun berdasarkan tabel spesifikasi tujuan
pembelajaran, yang didalamnya merupakan sebuah peta penyebaran butir pertanyaan.
3. Instrumen Penilaian Portofolio
a. Portofolio karya mahasiswa/mahasiswa merupakan kumpulan tugas-tugas yang
dikerjakan pada saat proses pembelajaran berlangsung yang bertujuan untuk
mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa/mahasiswa.
b. Portofolio catatan harian mahasiswa/mahasiswa merupakan tugas portofolio yang
bertujuan untuk mengetahui perkembangan atau kemajuan belajar mahasiswa.
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4. Rubrik Penilaian Portofolio; pedoman terperinci penilaian atau rubrik penilaian
merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan penilaian portofolio.
5. Angket respon mahasiswa. Angket respon mahasiswa terhadap perangkat penilaian
portofolio disusun untuk memperoleh data tentang pendapat mahasiswa/mahasiswa
terhadap perangkat penilaian portofolio berupa respon positif/negatif. Hal yang juga
amat penting adalah respon mahasiswa/mahasiswa terhadap dampak penggunaan
perangkat penilaian portofolio terhadap dirinya. Teknik yang digunakan untuk
memperoleh

data

tersebut

adalah

dengan

memberikan

angket

kepada

mahasiswa/mahasiswa setelah pertemuan terakhir selesai untuk diisi sesuai petunjuk
yang diberikan (Pertiwi.IL, 2015)
c. Hipotesis
1. H0 : Tidak terdapat perbedaan efektifitas penggunaan perangkat penilaian
portofolio pada mata kuliah Trigonometri mahasiswa prodi matematika STKIP
Paris Barantai Kotabaru.
2. Ha : Terdapat perbedaan efektifitas penggunaan perangkat penilaian portofolio
pada mata kuliah Trigonometri mahasiswa prodi matematika STKIP Paris
Barantai Kotabaru.

2. Metode Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan kauntitatif. Penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam
rangka menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang
berjalan dari pokok suatu penelitian. Sedangkan penelitian kuantitatif berupa informasi
atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka.
b. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 1 semester, dari bulan Maret - Juli 2017 yang
berlokasi di Yayasan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Paris
Barantai Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.
c. Sumber Data
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan
sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan, sedangkan
data sekunder diperoleh dari studi literatur dari berbagai sumber yang dapat dijadikan
referensi dalam penelitian ini.
d. Desain Penelitian
Desain penelitian disini merupakan kerangka operasional penelitian yang
menjelaskan setiap prosedur penelitian agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan
dengan baik, benar dan lancar. Adapun desain penelitian menurut Emzir (2015:97)

Gambar III.1. Desain The One Group Pretest-Posttest
e. Teknik Pengumpulan Data
1. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian
untuk mengamat proses perkuliahan berlangsung
2. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang
ia ketahui.
3. Tes tertulis dan tugas-tugas portofolio yang diberikan untuk mengukur apakah ada
pengaruh penggunaan perangkat penilaian portofolio terhadap hasil evaluasi
mahasiswa.
f. Analisis Data
Keefektifan suatu bahan ajar dapat dilihat dari efek potensial yang berupa kualitas
hasil belajar, sikap, dan respon mahasiswa.
1. Kualitas hasil belajar mahasiswa dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi antara
nilai sebelum memasuki materi dengan materi yang menggunakan perangkat
penilaian portofolio.
2. Analisis data nilai portofolio mahasiswa secara deskriptif bertujuan untuk
mendeskripsikan tercapainya tujuan penilaian baik dari aspek kognitif, afektif dan
psikomotorik.
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3. Angket respon mahasiswa; data tentang respon mahasiswa diperoleh dari angket
respon mahasiswa terhadap kegiatan pembelajaran, dan selanjutnya dianalisis
dengan persentase.
g. Teknik Analisa Product Moment
Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penggunaan perangkat penilain
portofolio terhadap hasil evaluasi mahasiswa prodi Matematika STKIP Paris Barantai
Kotabaru digunakan rumusan korelasi Product Moment dengan menggunakan aplikasi
SPSS for windows Kemudian hasil dari perhitungan akan dikonsultasikan ke table nilai
“r” Product Moment dengan memperhatikan responden dengan taraf signifikansi 5% dan
1%. Jika harga r hitung lebih kecil dari “r” Product Moment, maka korelasi tersebut tidak
signifikan, begitu pula sebaliknya.
3. Hasil dan Pembahasan
Pada bagian ini akan dibahas hasil-hasil penelitian yang memperlihatkan tentang
hasil belajar matematika siswa melalui pembelajaran berbasis portofolio. Pada
pelaksanaan dua kegiatan, yaitu pretest dan postest. Pada pretest diberikan evaluasi
sebagai tindak lanjut untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa, serta untuk
merencanakan tindakan selanjutnya yaitu postest. Pada postest juga diberikan evaluasi
untuk mengetahui pengarus pembelajaran berbasis portofolio Hasil dan pembahasan
penelitian yang diperoleh dari dua kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1. Statistik Skor Hasil Portofolio Matematika Mahasiswa Smester 2 pada mata
kuliah Trigonometri
Variabel
Pretest
Postest
Subjek
37
37
Skor Ideal
10,0
10,0
Skor Rata-rata
6,5
7,5
Skor Tertinggi
9,0
10,0
Skor Terendah
3,8
5,0
Rentang Skor
6,2
5,0
Standar Deviasi
1,5
1,4
Berdasarkan tabel di atas, skor rata-rata hasil akhir portofolio matematika
mahasiswa semester 2 Program studi matematika STKIP Paris Barantai pada pokok
bahasan trigonometri yang didasarkan pada pretest dan posttest mengalami prrubahan
yang signifikan
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Setelah diketahui berdistribusi normal dan homogen maka selanjutnya dapat
dilakukan dengan uji ‘r’ untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh efektifitas penggunaan
perangkat penilaian portofolio pada mata kuliah Trigonometri mahasiswa prodi
matematika STKIP Paris Barantai Kotabaru.
r Hitung
-2,6319

Tabel 2. Perhitungan uji korelasi
r Tabel
Kesimpulan
2,028

Ha Diterima

Berdasarkan hasil analisis uji korelasi di atas maka r Hitung <r Tabel maka dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh pembelajaran berbasis portofolio terhadap hasil belajar
matematika
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