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V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 

Melalui model pembelajaran portofolio, keunggulannya dapat membangkitkan 

minat belajar siswa secara aktif, kreatif, juga dapat mengembangkan pemahaman 

nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif, serta diiringi suatu sikap 

tanggung jawab dan ini juga akan berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas 

belajar siswa sekaligus prestasi belajar siswa juga akan meningkat..  Hasil temuan 

peneliti dalam penelitian tindakan ini adalah sebagai berikut:

1. Perencana pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

portofolio pada pembelajaran PKn siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pesisir 

Selatan Kabupaten Lampung Barat diawali dari pembuatan RPP yang 

memiliki 8 indikator, setiap indikator dinilai dengan skor maksimal 5 

sehingga skor maksimal adalah 40.  Pada siklus I skornya adalah 24 

dengan rata-rata skor 3 berarti 60% dari skor total masuk dalam kategori 

sedang, siklus II skor 32 dengan rata-rata skor 4 berarti 80% dari skor total 

masuk dalam kategori baik, dan pada siklus III mengalami peningkatan 

menjadi skor 37 dengan rata-rat skor 4,62 berarti 93% dari total skor 

masuk dalam kategori sangat baik.. 
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2. Proses pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

portofolio mampu membuat siswa aktif belajar, hasil pengamatan yang 

dilakukan pada 2 kelas yaitu kelas XI IPA I dan kelas XI IPA 2 yang 

jumlah siswa tiap kelas masing-masing 38 siswa diketahui sebagai berikut:

Peningkatan ditunjukan oleh rata-rata persentase aktivitas siswa kelas XI 

IPA 1 siklus I, II dan siklus III mengalami peningkatan. Pada siklus I 

adalah 31% dan pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 

76,30%sedangkan pada siklus III mencapai 88,20%.  Begitu juga halnya 

dengan kelas XI IPA 2, pada siklus I aktivitas belajar siswa yang diperoleh 

adalah 27% pada siklus II mengalami peningkatan mencapai 73,68%, 

siklus III mengalami peningkatan 85,50%.

3. Sistem evaluasi pembelajaran pada pembelajaran portofolio dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur, soal tes yang dipergunakan untuk mengukur 

prestasi siswa dibuat melalui tahapan penyusunan kisi-kisi, pembuatan 

sola-soal, dan diujicoba.  Hasil uji coba dianalisis menggunakan anates, 

soal yang dipakai adalah soal yang memenuhi keriteria sebagai beikut: 

tingkat kesukaran Prop. Correct (P) kriteria sedang; Daya Beda Biser (D) 

kriteria Tinggi; Reliabelitas (Alpha) kriteria Tinggi; Validitas Kualitas 

kriteria Cukup; Pengecoh (Prop. Endorsing) kriteria baik.  Pada siklus I 

dari 20 soal valid 10 soal, pada siklus II 20 soal valid 10 soal, dan pada 

siklus III dari 20 soal valid 10 soal. Diperoleh Siklus I nilai Validitas 0,51 

Cukup; reliabelitas nilai 0,74 Tinggi; Daya Beda nilai 0,75 Tinggi; tingkat 

Kesukaran soal 0,60 Sedang; Siklus II nilai Validitas 0,53 Cukup; 

reliabelitas nilai 0,74 Tinggi; Daya Beda nilai 0,82 Tinggi; tingkat 
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Kesukaran soal 0,61 Sedang; Siklus III nilai Validitas 0,53 Cukup; 

reliabelitas nilai 0,74 Tinggi; Daya Beda nilai 0,75 Tinggi; tingkat 

Kesukaran soal 0,62 Sedang;

4. Prestasi belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran portofolio 

mampu meningkatkan prestasi belajar siswa prestasi belajar siswa 

ditunjukan dengan jumlah siswa yang tuntas belajar, yaitu jumlah siswa 

yang setelah mengikuti tes memperoleh nilai sama dengan atau lebih dari 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yAng ditetapkan 6,5.  Hasil 

pengamatan yang dilakukan dapat diketahui, peningkatan prestasi belajar 

siswa kelas XI IPA 1 Pada siklus I hasil rata-rata hasil belajar yang 

diperoleh  58,80, pada siklus II  mengalami peningkatan 68,40, sedangkan 

pada siklus III mencapai 79,30.  Siswa kelas XI IPA 2 pada siklus I hasil 

rata-rata yang diperoleh adalah 59,00 dan pada siklus II adalah  72,29, 

sedangkan pada siklus III mengalami peningkatan mencapai 78,40.  

Prestasi belajar siswa meningkat setiap siklus dan jika dibandingkan 

dengan indikator keberhasilan, maka pada siklus III jumlah siswa yang 

tuntas sudah mencapai indikator keberhasilan.

5.2 Saran dan Tindak lanjut

Berdasarkan simpulan di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran khususnya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) untuk menerapkan model pembelajaran portofolio agar 

pembelajaran lebih optimal dan prestasi belajar siswa menjadi meningkat
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2. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran hendaknya harus 

melibatkan siswa secara aktif, agar siswa merasa lebih dihargai dan 

diperhatikan sehingga akan meningkatkan perilaku belajar yang baik.

3. Guru dalam melaksanakan pembelajaran hendaknya berperan sebagai 

fasilitator dan motifator yang mampu menyediakan pengalaman belajar 

yang memungkinkan siswa bertanggungjawab dalam melakukan proses 

pembelajaran.

4. Penerapan model pembelajaran portofolio disarankan harus bisa 

menyesuaikan waktu, karena penerapan pembelajran pada model 

portofolio ini sangat membutuhkan waktu sehingga akan mendapatkan 

hasil yang maksimal.  

5. Pembelajaran portofolio ini juga perlu persiapan yang baik, mulai dari 

rencana, proses pelaksanaannya sampai pada evaluasi dari hasil yang telah 

dilaksanakan selama dalam proses pembelajaran portofolio.


