
III.  METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah penelitian tindakan. Penelitian tindakan (action research) 

adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki mutu praktik 

pembelajaran di kelas.  Penelitian tindakan sebagai suatu bentuk investigasi yang 

bersifat reflektif partisipatif, kolaboratif dan spiral, yang memiliki tujuan untuk 

memperbaiki sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi. 

Adapun sasaran penelitian  tindakan  ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri I 

Pesisir Selatan Lampung Barat. Berdasarkan pengamatan terhadap siswa kelas XI 

tersebut memiliki permasalahan yang hampir sama yaitu mengenai motivasi, 

aktivitas belajar dan prestasi belajar yang rendah pada mata pelajaran PKn. Hal ini 

menunjukan belum tercapainya tingkat ketuntasan / keberhasilan belajar. 

Rendahnya aktivitas  dan prestasi dalam kegiatan belajar pembelajaran PKn dapat 

diketahui dari wawancara, pengamatan dan berdialog dengan para guru yakni 

disebabkan karena strategi pembelajaran PKn terpusat pada guru. Suasana kelas 

statis, monoton, sehingga membosankan siswa. Selain itu tidak memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini tidak 

bisa menumbuh kembangkan aspek kemampuan secara optimal mengenai 

aktivitas dan prestasi belajar siswa.
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Oleh karena itu penelitian akan berkolaborasi dengan guru PKn SMA Negeri I 

Pesisir Selatan  untuk memperbaiki strategi pembelajaran dari guru menjadi fokus 

ke pembelajaran yang mengaktifkan siswa yaitu dengan pendekatan model 

pembelajaran portofolio yakni siswa diajak untuk aktif mempelajari materi PKn.

Model pembelajaran portofolio merupakan konsep belajar yang membantu guru 

hanya sebagai pasilitator dalam proses pembelajaran.

Dengan konsep model pembelajaran portofolio hasil pembelajaran diharapkan 

lebih bermakna bagi siswa, karena pembelajaran  yang biasanya hanya didengar, 

dicatat, dan dihafal. Maka dengan proses pembelajaran model pembelajaran 

portofolio ini akan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan 

mengalami sehingga siswa akan lebih merasakan, memahami dan menghayati 

materi. Karena materi-materi pelajaran bukan haya ditransfer dari guru ke siswa. 

Stratgi pembelajaran ini lebih penting membangkitkan aktivitasnya. Dalam model 

pembelajaran portofolio siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya,

dalam status apa mereka dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang 

mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti. Belajar PKn mempunyai tujuan 

yakni untuk menjadi orang yang cerdas dan bijaksana.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih tempat di SMA Negeri I Pesisir Selatan yang terletak di jalan 

Kapten Yazid Aziz Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Lampung Barat. Model 

pembelajaran portofolio belum pernah dilaksanakan atau diterapkan oleh guru 

dalam proses pembelajaran PKn atau pelajaran lainnya.  Waktu pelaksanan 

penelitian tindakan ini sesuai dengan surat izin yang telah disetujui dari Unila.
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3.3 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan

3.3.1.  Lama Tindakan

Penelitian tindakan ini direncanakan waktu yang akan digunakan yaitu pada 

beberapa kali pertemuan sesuai dengan materi pembelajaran infrastruktur politik  

sampai menemukan titik jenuh dan ada perubahan  prosese pembelajaran pada 

siswa dari sebelumnya.  Indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan ini 

adalah setelah menemukan titik jenuh dalam menerapkan model pembelajaran 

portofolio pada mata pelajaran PKn, jika sudah menemukan titik jenuh maka 

berhasil ataupun tidak berhasil maka penelitian dihentikan.

3.3.2.  Indikator Keberhasilan

Penelitian ini ada beberapa aspek yang diamati yaitu; perencanaan pembelajaran, 

proses pelaksanan pembelajaran, system evaluasi pembelajaran, dan peningkatan 

prestasi belajar siswa.  Beberapa aspek tersebut masing-masing ditentukan 

keberhasilannya agar mudah dalam pengukurannya.

1. Perencana pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran portofolio

pada pembelajaran PKn siswa kelas XI SMA Negeri 1 Pesisir Selatan 

Kabupaten Lampung Barat diukur melalui Alat Penilaian Kemampuan Guru 

(APKG) yang mencakup 8 indikator, setiap indikator akan diberi skor rentang 

1-5, penelitian ini dinyatakan berhasil jika ada peningkatan nilai siklus pertama 

ke siklus selanjutnya dan siklus dihentikan jika pembelajaran direncanakan 

dengan baik yang ditandai dengan skor total dikatakan berhasil apabila 

komponen-komponen rencana pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik, 
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yang ditandai dengan skor total di atas 35 dan tidak ada indikator yang 

memiliki skor yang kurang dari 3.

2. Proses pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran 

portofolio dikatakan berhasil jika ada peningkatan persentase siswa yang 

tergolong aktif setiap siklusnya dan siklus akan dihentikan jika siswa yang 

aktif mencapai 89% dari seluruh siswa sudah mengikuti proses pembelajaran 

portofolio.

3. Sistem evaluasi pembelajaran pada pembelajaran portofolio menggunakan alat 

ukur berupa penyusunan kisi-kisi soal, soal-soal, dan ujicoba.  Hasil uji coba 

dianalisis menggunakan anates, soal yang dipakai adalah soal yang memenuhi 

keriteria sebagai beikut: tingkat kesukaran Prop. Correct (P) indeks 0,300-

0,700 kriteria (sedang); Daya Beda Biser (D) indeks ≥4,00 kriteria (tinggi;

Reliabelitas (Alpha) indeks 0,701-1,000 kriteria (tinggi); Validitas kualitas soal 

indeks 0,400-0,600 kriteria (cukup); Pengecoh (Prop. Endorsing) indeks 0,011-

0,050 kriteria (baik). Indikator keberhasilan sistem penilaian adalah jika 

seluruh item tes yang digunakan memenuhi kriteria soal yang dipakai dan nilai 

ahir siswa melampaui KKM yang ditetapkan 65 dengan ketuntasan klasikal 

70%.

4. Prestasi belajar siswa dikatakan berhasil jika mengalami peningkatan pada 

setiap siklus dan siklus dihentikan jika yang tuntas belajarnya sudah mencapai 

≥ 78% dari seluruh siswa.
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3.4 Rancangan Penelitian Tindakan

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang akan dicapai maka penelitian ini untuk 

mengungkap data-data yang diperlukan adalah jenis penelitia tindakan (action 

research). Penelitian tindakan adalah kajian tentang situasi sosial dengan maksud 

untuk meningkatkan kualitas tindakan didalamnya. Seluruh proses telaah, 

diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengaruh menciptakan 

hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional.

Penelitian tindakan adalah penelitian yang melibatkan data, merefleksikan arti 

tersebut seperti ditampilkan dalam datanya, menghasilkan bukti  dari data dan 

membuat klaim pada pengetahuan berdasarkan kesimpulan diambil dari bukti

yang valid.

Pada saat ini penelitian tindakan  semakin banyak digunakan dan menjadi trend 

untuk dilakukan oleh para pendidik sebagai upaya pemecahan masalah dan 

peningkatan mutu di berbagai bidang. Penelitian tindakan ini ditujukan untuk 

mencari solusi terhadap masalah yang terjadi pada dunia pendidikan terutama 

salah dalam pembelajaran di sekolah. Penelitian tindakan ini dilakukan dengan 

diawali oleh suatu kajian terhadap masalah secara sistematis.

Hasil kajian ini kemudian dijadikan dasar untuk mengatasi masalah tersebut. 

Dalam proses pelaksanaan rencana yang telah disusun, kemudian dilakukan suatu 

observasi dan evaluasi yang hasilnya dipakai sebagai masukan untuk melakukan 

refleksi atas apa yang terjadi pada tahapan pelaksanaan.  Hasil dari proses refleksi 

ini kemudian melandasi uapaya perbaikan dan penyempurnaan rencana tindakan 

berikutnya. Tahapan-tahapan di atas dilakukan berulang-ualang dan 
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berkesinambungan sampai suatu kualitas keberhasilan tertentu dapat tercapai. 

Penelitian tindakan sangat bermanfaat bagi guru untuk meningkatkan mutu proses 

dan hasil pembelajaran di kelas. Dengan melaksanakan tahapan-tahapan penelitian 

tindakan, guru dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang timbul di 

kelasnya sendiri. Penelitian tindakan ini bersifat partisipatori dan kolaboratif, 

maka dalam desain penelitian tindakan ini mengacu pada empat aspek pokok 

dalam penelitian tindakan, dengan tahap-tahapnya sebagai berikut :

3.4.1 Perencanaan tindakan

Penelitian tindakan ini merupakan tindakan yang tersusun, dan harus 

prospektif pada tindakan, rencana itu harus memandang ke depan, 

tindakan itu hendaknya membantu para praktisi untuk mengatasi kendala 

yang ada dan memberikan kewenangan untuk bertindak secara lebih tepat 

guna dan berhasil guna sebagai pendidik.  Pembantu para praktisi 

menyadari potensi baru mereka untuk melakukan tindakan guna 

meningkatkan kualitas kerja.  Dalam hal ini guru dituntut untk merenung, 

merefleksi dan mengeveluasi diri untuk mencari sisi kelemahan yag timbul 

dalam praktik pembelajaran di kelasnya.

3.4.2 Pelaksanaan tindakan

Pelaksanaan tindakan yang dimaksud adalah peneliti melaksanakan 

penelitian dengan menggunakan model pembelajaran portofolio yaitu 

untuk memperbaiki keadaan proses pembelajaran PKn.  Peneliti dan guru 

berkolaborator mengamati jalannya proses pembelajaran. Secara garis 

besar, langkah-langkah penelitian ditunjukan dalam gambar 3.1
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Gambar.1 Diagram Pelaksaan Penelitian Tindakan Kelas
Dario Kemis dan Taggart

TES III

Pelaksanaan Tindakan 
III dan Obsrvasi

Kesimpulan

Rencana tindakan III

TES II

Refleksi II Pelaksanaan Tindakan II 
dan Obserfasi

Rencana Tindakan II

TES I

Refleksi I Pelaksanaan Tindakan I 
Dan Observasi

Rencana Tindakan I

Temuan Orientasi dan Kajian Teori
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3.4.3 Observasi dan Evaluasi

Observasi dan evaluasi yang dilakukan oleh kolaborator berfungsi untuk 

mendokumentasikan hal-hal yang terjadi dan terkait selama tindakan 

berlangsung untuk mengetahui keterkaitan antara rencana tindakan dengan 

pelaksanaan tindakan yang kemudian untuk direfleksi berikutnya. 

Observasi harus bersifat responsif, terbuka, pandangan dan pikirannya.

3.4.4 Analisis dan Refleksi

Refleksi adalah mengingat dan merenungkan kembali suatu tindakan 

persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha 

memahami proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam 

tindakan strategi. Setelah dilakukan observasi peneliti sebagai kolaborator 

mendiskusikan dengan para peserta. Kekurangan yang ditemukan pada 

siklus pertama dapat dipakai untuk landasan penyususnan rencana 

tindakan pada siklus kedua dan siklus selanjutnya sehingga siklus 

berikutnya akan lebih baik hasilnya dibanding siklus sebelumnya.

Penelitian tindakan ini direncanakan dalam pelaksanaannya akan dilakukan sesuai 

dengan prosedur model pembelajaran portofolio disesuaikan dengan materi yang 

ada yaitu pada materi PKn siswa kelas XI pelajaran enam tentang Sistem Politik 

Indonesia. Proses pembelajaran portofolio siswa sudah dibagi tugas sesuai dengan 

tugas kelompoknya masing-masing dan memilih tema yang akan ditampilkan 

dalam pembelajaran portofolio tiap-tiap kelompok nantinya. Adapun setiap 

penampilan portofolio akan dilaksanankan dengan tindakan selama tiga minggu 

atau tiga kali dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini rencana tindakan untuk 

setiap tampilan portofolio adalah sebgagai berikut:
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1. Pertemuan pertama

Pada portofolio pertama ini penelitian berkisar pada materi pelajaran yang 

terdapat pada kompetensi dasar tentang kemampuan menguraikan tentang 

Budaya politik di Indonesia. Pada portofolio pertama ini kegiatan 

pembelajaran diawali dengan sub pokok bahasan sistem politik di 

Indonesia, sedangkan tiap kelompok portofolio sudah mempersiapkan 

temanya masing-masing untuk ditampilkan.  Sebelum penampilan 

portofolio dimulai terlebih dahulu  diadakan pre test. Pre test dilaksanakan 

setiap awal pertemuan untuk memotivasi siswa agar mengenal topik materi 

dan menyampaikan tujuan pembelajaran serta menjajaki kemampuan 

siswa dalam memahami materi tersebut. Guru menjelaskan langkah-

langkah pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan dan membagi 

materi yang telah dipersiapkan dan disesuaikan dengan topik, setelah 

selesai pembelajaran pada setiap pertemuan diadakan post test.

Kelas XI  yang berjumlah 38 siswa dibagi dalam 4 kelompok, tiap 

kelompok terdiri dari 9 siswa. Proses pembelajaran portofolio 

dilaksanakan dengan cara diawali dengan membagi tugas lalu ditentukan 

temanya, kemudian masing-masing kelompok portofolio tesebut mencari 

dan mengumpulkan bahan-bahan materi dan membuat karyanya. Setelah 

semua bahan portofolio sudah terkumpul dilanjutkan dengan presentasi 

portoflio di depan kelas pada pertemuan berikutnya dan pengambilan 

kebijakan publik. Guru membimbing siswa yang mengalami kesulitan 

dalam proses pembelajaran. Guru dan peneliti perlu mengetahui kelompok 

yang mengalami kesulitan, oleh karena itu keaktifan siswa bisa diamati 
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secara optima. Sedang guru sebagai observer mengamati proses 

pembelajaran dengan menggunakan lembar pedoman pengamatan.

Pelaksanaan post test pada pertemuan pertama ini dilakukan dengan 

menggunakan pembelajaran denagn model pembelajaran portofolio. 

Kemudian nilai hasi pre test dan post test dianalisa berdasarkan pedoaman 

penilaian dan keberhasilan belajar. Kemudian di refleksi dari hasil refleksi 

pada siklus pertama kemudian disusun data awal tentang motivasi belajar, 

aktivitas belajar dan hasil prestasi belajar PKn pada siswa kelas XI  di 

SMA Negeri 1 Pesisir Selatan Lampung Barat. Selanjutnya dari data awal 

tersebut dijadikan bahan perencanaan dan pelaksanan tindakan  pada 

berikutnya.

2. Pertemuan Kedua

Berdasarkan hasil observasi pada refleksi dan evaluasi pada pertemuan I 

maka siklus II merupakan kesinambungan dari siklus I. Adapun pada 

kompetensi dasar pada siklus II ini adalah kemampuan mendeskrifsikan 

budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Pada siklus II ini akan 

memperbaiki kendala-kendala yang terjadi pada siklus I. Pembelajaran 

dilakukan dengan model yang sama pada siklus I, namun langkah-

langkahnya disesuiakan dengan kompetensi dasar yang sesuai pada saat 

siklus II. Peneliti bersama observer mengamati proses pembelajaran 

tersebut dengan lembar observasi yang sudah disiapkan.
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3.5 Definisi Konseptual dan Operasional

3.5.1   Model Pembelajaran Portofolio (X)

Portofolio adalah merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan 

baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu 

isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji mereka, baik 

dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas 

berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, 

fotografi, dan karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan : 

1. hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah 

yang telah mereka pilih

2. hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif-alternatif 

pemecahan terhadap masalah tersebut

3. kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk 

mengatasi masalah tersebut

4. rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam 

mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka 

usulkan.

Dengan demikian, portofolio merupakan karya terpilih kelas/siswa secara 

keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan publik 

untuk membahas pemecahan terhadap suatu masalah kemasyarakatan.

Secara Operasional Model pembelajaran portofolio merupakan satu bentuk 

dari praktik belajar kewarganegaraan, yaitu suatu inovasi pembelajaran 

yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara 

mendalam melalui pengalaman belajar prakti-empirik. Praktik belajar ini 
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dapat menjadi pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung jawab, 

dan partisipasi peserta didik, belajar menilai dan mempengaruhi kebijakan 

umum (public policy), memberanikan diri untuk berperan serta dalam 

kegiatan antar siswa, antar sekolah dan antar anggota masyarakat.

3.5.2  Pengertian Aktivitas Belajar (Y1)

Aktivitas belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para siswa 

yang berkaitan pada pembelajaran pada saat proses pembelajaran 

berlangsung

Secara operasional aktivitas belajar adalah semua kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa berkaitan dengan pembelajaran pada saat proses pembelajaran 

berlangsung.  Indikator dalam aktivitas belajar pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi masalah dan memilih masalah yang berkaitan pada 

materi pembelajaran portofolio

2. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber baik dari narasumber, 

majalah, surat kabar, dan media elektronik lainya

3. Mengembangkan portofolio kelas

4. Menyajikan portofolio

5. Merefleksikan pengalaman belajar
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3.5.3 Prestasi Belajar (Y2)

Prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai dalam suatu usaha 

dalam kegiatan belajar dan perwujudan prestasinya dapat dilihat dari nilai 

yang diperoleh setiap mengikuti  tes.

Secara operasional prestasi belajar adalah semua hasil belajar yang telah 

dicapai dalam suatu usaha dalam kegiatan belajar dan perwujudan 

prestasinya dapat dilihat dari nilai yang diperoleh setiap mengikuti  tes.  

Untuk memperoleh prestasi belajar dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengadakan pre test terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran 

portofolio lalu dilakukan post tes setelah pembelajaran portofolio 

dilaksanakan.

3.6  Kisi-kisi Instrumen

3.6.1  Kisi-kisi Instrumen Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaranterdiri dari bagian umum dan bagian komponen RPP.  

Bagian umum merupakan pengelompokan RPP secara keseluruhan, bagian 

komponen yang dimaksud dalam PP no. 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan 

bahwa ”perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana 

pelaksanan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil 

belajar”.  Sedangkan komponen pada RPP meliputi: 1) identitas, 2) SK-KD, 3) 

idikator, 4) tujuan pembelajaran, 5) alokasi waktu, 6) metode, 7) kegiatan 

pembelajaran, 8) penilaian hasil belajar dan, 9) sumber belajar.  Penyusunan kisi-

kisi instrumen penilaian perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan Alat 

Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang memuat delapan indikator yaitu; 1) 
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kejelasan rumusan tujuan pembelajaran, 2) pemilihan materi ajar, 3)

pengorganisasian materi ajar, 4)pemilihan sumber/media pembelajaran, 5) 

kejelasan skenario pembelajaran, 6) kerincian skenario pembelajaran, 7) 

kesesuaian teknik dengan tujuan pembelajaran, 8) kelengkapan instrumen.

Tabel 3.1 Kisi-kisi instrumen penilaian perencanaan pembelajaran
No Aspek Pengamatan Indikator No 

Butir
1 perrumusan tujuan 

pembelajaran
Perumusan tujuan pembelajaran 
tidak menimbulkan penafsiran 
ganda

1

2 pemilihan materi ajar Materi ajar sesuai dengan tujuan 
dan karateristik peserta didik

2

3 pengorganisasian materi 
ajar

Pengorganisasian materi ajar 
runtut, sistematik, sesuai dengan 
alokasi waktu

3

4 pemilihan sumber/media 
pembelajaran

Materi pembelajran sesuai 
dengan tujuan dan karateristik 
peserta didik

4

5 kejelasan skenario 
pembelajaran

Langkah-langkah kegiatan 
pembelajaran jelas dari kegiatan 
awal, inti dan penutup

5

6 kerincian skenario 
pembelajaran

Setiap langkah tercermin strategi, 
metode, alokasi wakru pada 
setiap tahap

6

7 Kesesuaian teknik dengan 
trujuan pembelajaran

Teknik dengan tujuan 
pembelajaran sesuai

7

8 Kelengkapan instrumen Soal, kunci jawaban, pedoman 
penskoran dibuat sesuai dengan 
standar.

8

3.6.2.  Kisi-kisi instrumen proses pembelajaran

Selama kegiatan berlangsung, aktifitas siswa setiap sepuluh menit dicatat 

menggunakan lembar observasi aktifitas, kemudian dihitung banyaknya aktifitas 

yang dilkukan siswa. Setiap siswa dalam katagori aktip minimal 70%dari 

indikator dilakukan secara aktif. Langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data 

aktifitas adalah sebagai berikut.
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Tabel. 3.2 Tabel data untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 

No
Nama 
Siswa

Aktivitas On Task % Ket

1 2 3 4 5

1

2

3

Dst

Perilaku siswa yang diamati dalam aktivitas selama kegiatan pembelajaran PKn 

dengan model pembelajaran portofolio yaitu kegiatan yang dilakukan siswa 

relevan dengan kegiatan pembelajaran (On Task) adalah sebagai berikut

1. mempersiapkan semua yang berkaitan dengan pembelajaran portofolionya

2. menampilkan hasil karya portofolionya

3. mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan temanya masing-masing

4. kerjasama kelompok

5. mempresentasikan portofolionya sampai selesia.

Perhitungan persentasi aktivitas tiap siswa dalam satu pertemuan dihitung dengan 

menggunakan rumus :

       %A %100x
S

A




Keterangan:   % A = Persentase aktivitas on task setiap siswa.

 A= Jumlah aktivitas on task tiap siwa

 S = jumlah satuan dalam setiap pertemuan 
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Perilaku siswa yang diamati dalam aktivitas selama kegiatan pembelajaran PKn 

dengan model pembelajaran portofolio yaitu kegiatan yang dilakukan siswa 

relevan dengan kegiatan pembelajaran (On Task) adalah sebagai berikut

1. mempersiapkan semua yang berkaitan dengan pembelajaran portofolionya

2. menampilkan hasil karya portofolionya

3. mendiskusikan materi pembelajaran sesuai dengan temanya masing-masing

4. kerjasama kelompok

5. mempresentasikan portofolionya sampai selesia.

3.6.3.  Kisi-kisi penilaian pembelajaran

Untuk setiap keriteria, berilah nilai seluruh portofolio pada skala 1-5, dimana 5 

adalh nilai tertinggi.  1=rendah, 2=cukup, 3=rata-rata, 4=di atas rata-rata, 

5=istimewa.
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Tabel 3.3 Tabel data untuk melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn 
adalah sebagai berikut:

NILAI CATA
TAN

1. PERSUASIF
Portofolio tersebut dapat meyakinkan bahwa:
- Masalah yang dikaji adalah masalah yang penting
- Kebijakan yang disusulkan mengarah pada maslah 

tersebut
- Kebijakan yang disusulkan bersifat konstitusional
- Kebijakan tersebut memperoleh dukungan publik

2. KEGUNAAN
-  Kebijakan yang diusulkan bersifat realistis
-    Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk 
memperoleh dukungan bersifat realistis
-  mempertimbangkan hambatan-hambatan yang 
sesungguhnya

3.  KOORDINASI
-  Keempat bagian portofolio berkaitan antara satu dengan 
yang lainnya
-  Keempat bagian portofolio menghindari pengulangan 
informasi
4. REFLEKSI
-  menunjukan refleksi pengalaman
Menunjukkan adanya proses belajar

Ket:
Nilai presentasi keseluruhan
_______________________
(Total nilai dari criteria 1-4 di atas)
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3.6.3.  Kisi-kisi instrument prestasi belajar siswa

Berdasarkan SK, KD yang dibelajarkan, kisi-kisi instrument tes dapat dibuat 

sebagai berikut:

3.4  Tabel Kisi-kisi instrument prestasi belajar siswa

No Aspek Indikator Nomor Soal

Siklus I Siklus II Siklus III

No. 
Soal

Ranah 
Kognitif

No. 
Soal

Ranah 
Kognitif

No. 
Soal

Ranah 
Kognitif

1 Mendiskripsikan 
pengertian 
budaya politik

Siswa dapat Menampilkan 
sistem politik Indonesia

1 C2 1 C2 1 C2

2 C3 2 C2 2 C2

3 C2 3 C2 3 C2

2 Menganalisis 
tipe-tipe budaya 
politik yang 
berkembang 
dalam 
masyarakat 
Indonesia

Siswa dapat 
mendeskripsikan budaya 
politik yang berlaku di 
suatu negara.

Siswa dapat menguraikan 
tipe-tipe budaya politik 
yang berkembang di 
Indonesia.

4 C3 4 C2 4 C3

5 C2 5 C4 5 C4

6 C3 6 C2 6 C2

7 C2 7 C2 7 C2

3 Mendiskripsikan 
pentingnya 
sosialisasi 
pengembangan 
budaya politik 
menuju 
masyrakat 
madani

Siswa dapat menjelaskan 

pengertian dan bentuk 

sosialisasi politik.

8 C2 8 C2 8 C2

9 C2 9 C3 9 C2

10 C3 10 C3 10 C2

Tes disusun berdasarkan kaidah penyusunan soal, dimulai dari kisi-kisi 

penyusunan soal, kartu soal, perakitan soal, ujicoba soal sehingga siap untuk 

dijadikan tes.
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3.7  Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan strategi penelitian tindakan atau action reseach.

Adapun sasaran penelitian adalah upaya meningkatkan aktivitas belajar yang 

nantinya akan mempengaruhi prestasi belajar PKn khususnya PKn pada siswa 

kelas XI di SMA Negeri 1 Peisir Selatan melalui medel pembelajaran portofolio

Hasil peningkatan aktivitas belajar yang mempengaruhi peningkatan prestasi 

belajar tersebut akan tampak pada setiap tahap siklus penelitian tindakan. Hasil 

pengamatan tiap tahap siklus tindakan kelas dapat dipergunakan sebagai sumber 

data penelitian. Pengamatan dilaksanakan dengan cara pendataan upaya tindakan, 

wawancara, upaya kolaborasi, dan observasi. Adapun data penelitian tindakan 

diperoleh melalui pengamatan pada saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung,hasil belajar pre test dan post test, angket (kuisioner, wawancara, 

pengamatan, dan kolaborasi dengan guru bidang studi PKn. Secara rinci teknik 

pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan kegiatan pembelajaran

Pelaksanaan pengamatan terhadap guru dan siswa yang sedang 

melaksanakan pembelajaran dilakukan oleh kolaborator dan observer 

engan mengawasi kegiatan buru dan siswa di dalam kelas, mencatat 

kegiatan siswa tersebut dengan memberi tanda check list pada kolom yang 

tersedia untuk setiap indikator. Setiap indikator direkam selengkap-

lengkapnya. 

Interpretasi hasil pengamatan didasarkan pada pengelompokan persentase 

terbesar pada indikator-indikator. Interpretasi trsebut hendaknya melihat 

komponene kegiatan siswa dan kegiatan guru di observasi dengan cara 
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kualitatif. Apabila bakat kegiatan siswa lebih, maka dalam hal ini 

menunjukan tlah terlaksanannya konsep belajar aktif atau siswa katif. 

Komponen inisiatif dan reaksi dari siswa yang aktif yang didlihat adalah 

inisiatif siswa,apabila persentasenya besar. Maka dalam hal ini merupakan 

suatu keadaan yang diharapkan.

Interpretasi berdasarkan melihat dari besarnya persentase. Apabila 

persentase indikator itu besar, maka tampaklah indikator-indikator yang 

terbesar menunjukkan kegiatan utama yang terjadi dalam suatu interaksi 

kegiatan belajar mebgajar. Skla pengukuran keaktifan siswa menggunakan 

lembar pengamatan motivasi belajar dan aktifitas belajar siswa. Sedang 

guru diamati dengan lembar pengamatan pemunculan aspek masyarakat 

belajar dalam pembelajaran kontekstual. Kegiatan belajar mengajar 

tersebut untuk meningkatkan potensial guru dalam kegiatan dan 

meningkatkan aktivitas belajar siswa.

2. Pengamatan

Pengamatan merupakan cara pengumpulan data yang tidak diperoleh 

dalam buku-buku sumber dan akan tampak langsung oleh pengamat. 

Pengamatan ini ditujukan kepada keaktifan siswa. Dari hasil pengamatan 

ini diharapkan persentase keaktifan siswa harus lebih besar dibandingkan 

keaktifan guru, karena penelitian ini difokuskan pada peningkatan 

motivasi belajar dan peningkatan aktivitas belajar siswa yang akan 

berpengaruh pula pada prestais belajarnya.

Pengamatan tersebut menggunakan format aktivitas belajar siswa dan 

untuk guru menggunakan format pemunculan Model pembelajaran 
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portofolio. Format untuk guru meliputi guru menciptakan kegiatan

pembelajaran portofolio, penciptaan pembelajaran portofolio melibatkan 

seluruh siswa, pembentukan kelompok bersifat heterogen, pembentukan 

kelompok belajar itu efekktif mendukung penciptaan tujuan belajar hari 

itu. Proses pembentukan kelompok melibatkan siswa, guru berani merubah 

setting kelas konvesional yang ada, semua siswa aktif dalam kelompok 

dan guru melakukan penilaian dari kegiatan pembelajaran siswa.

3. Kolaborasi

Penelitian tindakan atau action reseach adalah penelitian yang penelitian

yang bersifat partisipatif dan kolaboratif. Artinya dalam melaksanakan 

penelitian ini peneliti melibatkan dirisebagai partisipan dan kolaborator 

sebagai mitra peneliti. Para kolaborator dalam penelitian ini terdiri dari

guru PKn dua orang yaitu  bapak Nursyahril, S.Pd dan ibu Ratna Dewi, 

S.Pd.

Keterlibatan para kolaborator sebagai guru pengampu mata pelajaran PKn 

dan guru serta kepala sekolah sebagai observer dalam penelitian ini 

dilaksanakan sejak dari tahap perencanaan hingga akhir kegiatan. Setiap 

tahap tindakan selalu ada usaha untuk memecahkan segala macam 

persoalan dengan kolaborator maupun observer. Kegiatan kolaboratoris 

berbentuk diskusi –diskusi intensif tentang perencanaan, hasil observasi , 

refleksi, dan perencanaan ulang pelaksanan pembelajaran PKn dengan 

penerapan model.
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4. Pre test dan Post test

Hasil analisis nilai yang terdiri dari nilai hasil tes sebelum tindakan 

dilaksanakan dengan menggunakan  pre test dan nilai hasil test sesudah 

tindakan dilaksanakan yakni dengan post test. Proses pembelajaran ini 

dengan mennerapakan model. Tujuan diadakan pre test dan post test 

adalah untuk menjajaki kemampuan siswa dalam memahami materi 

pelajaran PKn, setelah siswa tampak adanya peningkatan dalam motivasi 

belajar perlu adanya penilaian untuk mengetahui prestasi belajarnya. Hasil 

tes tersebut selanjutnya dianalisis sebagi pedoman penilaian dengan 

menggunakan rentang nilai satu sampai dengan sepuluh.

Berpijak dari hasil analisis itu disusunlah data awal mengenai prestasi 

belajar sejarah siswa kelas XI SMA Negeri I Pesisir Selatan. Data awal 

tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan perencanaan umum dan 

pelaksanaan tindakan. Data hasil niali pst test yang dilakukan sesudah 

siswa dapat tindakan yakni dengan penerapan model pembelajaran 

portofolio yang menggunakan metode presentasi secara  kelompok dalam 

proses pembelajaran. Maka proses pembelajaran diakhiri dengan post test, 

hal ini untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa. Sedang 

peningkatan motivasi belajar siswa dan aktivitas belajar akan di observasi 

melalui lembar observasi. Pre tess dan post test dilakukan pada setiap 

pertemuan. Siklus dan dari nilai tiga kali dalam satu siklus akan diambil 

yang terbaik untuk menentukan persentase peningkatan.
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3.8 Teknik pengamatan

Pengamatan dalam penelitian tindakan ini dilakukan oleh para observer yakni 

guru PKn khususnya  kelas XI dan dua guru. Para observer mengamati jalannya 

proses kegiatan pembelajaran PKn dengan model pembelajaran portofolio dan 

diamati dengan lembar observasi motivasi belajar dan aktivitas belajar keaktivan 

siswa dapat diketahui persentasenya dari memberi tanda ceck list pada kolom 

yang tersedia. Setiap indikator di rekam selengkap-lengkapnya. Teknik 

pengolahan yag diguanakan adalah perhitungan persentase dari jumlah masing-

masing lajur indikator hasil observasi kelas sebelum dilaksanakan tindakan yakni 

f/n x 100 %.

Siswa selama proses pembelajaran yang meliputi memperhatikan ikut serta/aktif 

serta aktivitas seperti bertanya, menjawab pertanyaan, mengeluarkan pendapat 

diskusi dan kerjasama kelompok terjadi peningkatan hal ini menunjukkan bahwa 

keadaan yang diharapkan yaitu pembelajatan yang memberdayakan siswa sesuai 

dengan model pembelajaran portofolio.  Selain itu hasil pre test dan post test pada 

setiap pertemuan dianalisa secara kolaboratif untuk mengetahui ada atau tidaknya 

peningkatan prestasi belajar. Apabila ada hambatan atau masalah maka segera 

dicari solusinya untuk perbaikan tindakan selanjutnya, sehingga tercapai 

tujuannya yaitu mencapai tingkat keberhasilan belajar.

Analisis dan Refleksi

Refleksi yaitu merenungkan kembali suatu tindakan persis seperti yang telah 

dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, persoalan,

dan kendala yang nyata dalam tindakan strategi. Setelah dilakukan observasi 

peneliti sebagai kolaborator mendiskusikan dengan para peserta. Kekurangan 
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yang ditemukan pada siklus pertama dapat dipakai untuk landasan penyususnan 

rencana tindakan pada siklus kedua dan siklus selanjutnya sehingga siklus 

berikutnya akan lebih baik hasilnya dibanding siklus sebelumnya.

3.9  Pengembangan Siklus Tindakan

Kegiatan yang dilaksanakan adalah melaksanakan skenario pembelajaran yang 

telah direncanakandan diimplementasikan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan model pembelajaran portofolio dengan 

media hasil karya siswa yang sudah dipersiapkan, pada materi pokok Sistem 

Politik Indonesia yang terdiri dari tiga rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP):

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

2: Menganalisis budaya politik di Indonesia 1: Pengertian sistem politik

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 2: Menganalisis budaya politik di 

Indonesia

3.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 3: Menganalisis budaya demokrasi menuju 

masyarakat madani.

Kedua Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tersebut akan dilakukan dengan 

menerapkan model pembelajaran portofolio yang berupaya memadukan 

(mengintegrasikan), mensinergikan, dan mengolaborasikan faktor potensi diri 

manusia selaku siswa, dengan lingkungan (fisik dan mental) sebagai konteks 

pembelajaran.

Disinilah siswa akan menampilkan hasil karya terbaiknya dari hasil pencarian 

berbagai sumber lalu dipresentasikan pada proses pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan rancangan pembelajaran ini setiap rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) digunakan untuk 1 siklus, berlangsung untuk dua kali 
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pertemuan. Dalam penelitian tindakan ini terdapat perbedaan komponen atau 

variabel pembelajaran model pembelajaran portofolio dengan antara portofolio 1, 

dan portofolio 2.

sebelum masuk ke portofolio 1, siswa dibentuk kelompok dan diberi tugas. 

Pembagian tugas kelompok yang berbeda untuk satu indikator pembelajaran yang 

sama pada setiap pertemuan, pembentukan kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen untuk presentasi portofolio di dalam kelas pada setiap pertemuan. 

Pada pertemuan kedua atau portofolio 2, setelah melakukan pembelajaran model 

pembelajaran portofolio 1, guru dan peneliti melakukan refleksi dan 

melaksanakan tindakan pada pertemuan berikutnya, siswa diberi tugas kelompok 

yang berbeda dengan tema yang sama, siswa mempresentasikan hasil karyanya 

masing-masing.

Pada pertemuan ketiga atau portofolio 2, dilaksanakan penampilan portofolio 

seperti sebelumnya namun diharapkan akan lebih baik dan karya-karya yang 

mereka tampilkan dari berbagai sumber akan semakin lengkap karena siswa sudah 

terbiasa dari pertemuan portofolio sebelumnya. Kemudian dalam 

mempresentasikan hasil diskusinya juga diminta untuk melengkapi karyanya 

didukung dengan sumber-sumber yang digunakan dari hasil tugas yang 

terkumpul.

Pengamatan dilakukan oleh dua orang pengamat seperti yang tertera pada tabel

pengamatan berorientasi pada instrumen yang telah disusun oleh peneliti. 

Sebelum melakukan pengamatan, para pengamat akan diberikan penjelasan dan 

latihan oleh peneliti mengenai kegiatan pengamatan selama pembelajaran.
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Tabel 3.5  Daftar Nama Pengamat

No Nama Peran Keterangan

1 Nursyahril, S,Pd

Pengamat 1, pada

Guru PKn SMA N. 1 
Pesisir Selatan

motivasi dan aktivitas 
siswa pada saat 
pembelajaran PKn 
berlangsung di Sekolah

2 Ratna Dewi, S,Pd

Pengamat 2, pada

Guru PKn SMA N. 1 
Pesisir Selatan

motivasi dan aktivitas 
siswa pada saat 
pembelajaran PKn 
berlangsung di Sekolah

Sebelum penampilan portofolio pertama dimulai terlebih dahulu dilakukan 

observasi awal terhadap siswa untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan 

dengan pembelajaran yang selama ini mereka lakukan dalam pelajaran PKn.

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan (dalam 

pembelajaran), sedangkan kegiatan penilaian tindakan dilakukan setelah kegiatan 

pembelajaran. Observasi pada saat pembelajaran dilaukan oleh guru mitra dan 

observer (peneliti). Hal yang dapat diamati berkaitan dengan aktivitas siswa, 

kemudian akan dicatat dalam catatan lapangan dan dokumentasi lain seperti 

photo.

Secara terperinci, empat tahapan tindakan (perencanaan, pelaksanaan, observasi, 

dan refleksi) yang dilakukan dalam setiap siklus, dapat dijabarkan sebagai 

berikut.:  

1. Perencanaan

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap perencanaan ini adalah:
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a. melakukan observasi untuk mendapatkan informasi awal mengenai keadaan 

sekolah secara umum, keadaan guru dan siswa, jadual pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan masalah-masalah yang menyebabkan rendahnya motivasi,

aktivitas dan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran PKn.

b. menetapkan subyek penelitian,

c. menetapkan materi yang akan disajikan dalam pembelajaran,

d. menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)

e. membuat skenario pembelajaran dengan pengorganisasian materi dan 

kegiatan pembelajaran,

f. menerapkan model pembelajaran portofolio yang sesuai dengan materi 

pembelajaran yang akan disampaikan,

g. membuat kalender pelaksanaan siklus penelitian,

h. membuat lembar observasi untuk melihat kondisi pembelajaran ketika 

tindakan dilaksanakan dalam kelas, dan

i. mendesain alat pengumpul data (tes) untuk melihat penguasaan konsep siswa 

terhadap materi pelajaran sejarah.

2. Pelaksanaan Tindakan

Pada tahap pelaksanaan tindakan dilakukan sesuai dengan skenario pembelajaran 

yang telah ditetapkan.

Siklus pertama, materi pembelajaran yan disajikan adalah Suprastruktur dan 

Infrastruktur politik di Indonesia.

a. Pada pertemuan 10 menit pertama digunakan oleh guru dan peneliti untuk 

mempersiapkan kondisi ruangan agar kelihatan nyaman dan 
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menyenangkan. Selanjutnya guru menunjuk kelompok portofolio 1 untuk 

menampilkan atau mempresentasikan hasil karya terbaiknya. 

Selama proses pembelajaran berlangsung peneliti dan guru mitra 

(kolaborator) melakukan pengamatan dan pemantauan dengan 

menggunakan pedoman observasi untuk melihat motivasi, dan aktivitas 

siswa.

Pada akhir pertemuan portofolio 1, dilakukan refleksi oleh guru mitra dan 

peneliti untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang baru berlangsung, 

serta mengkaji motivasi, dan aktivitas siswa dalam pembelajaran selama 

tindakan berlangsung. Kemudian mencari kelemahan dan kelebihan yang 

mungkin terdapat pada saat pembelajaran. Semua bahan yang terkumpul 

dijadikan acuan untuk menentukan rencana tindakan yang akan dilakukan 

pada portofolio berikutnya.

b. Pertemuan portofolio kedua, pada pertemuan 10 menit pertama digunakan 

oleh guru dan peneliti untuk mempersiapkan komdisi ruangan agar 

kelihatan nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. 

Kemudian 10 menit berikutnya digunakan oleh guru untuk membuka 

pelajaran, memjelaskan materi dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Tindakan yang dilakukan pada portofolio kedua ini hampir sama dengan 

pelaksanaan pada portofolio sebelumnya. Pada siklus portofolio ini 

mempresentasikan hasil karya siswa dengan materi pembelajaran

Perbedaan sistem politik diberbagai Negara dengan tema yang sama tetapi 

tugas masing-masing kelompok yang berbeda.
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Pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung, dilakukan observasi 

untuk melihat motivasi, dan aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran, dan pada akhir pertemuan dilakukan tes penguasaan siswa 

terhadap materi yang disajikan. Kemudian guru mitra dan peneliti 

melakukan refleksi untuk mengakaji strategi pembelajaran dan keefektifan 

media pembelajaran yang digunakan selama kegiatan pembelajaran, yang 

semua temuan yang ada berupa kekurangan dan kelebihannya dijadikan 

acuan untuk perbaikan pada portofolio pertemuan berikutnya.

c. portofolio ketiga, materi tentang peran serta dalam sistem politik di 

Indonesia. Guru dan penelitian untuk mempersiapkan kondisi ruangan agar 

kelihatan lebih nyaman dan menyenagkan, posisi tempat duduk yang 

rileks. Setelah mengkondisikan kelas dan mempersiapkan segala macam 

media dan alat pendukung pembelajaran kemudian guru dan siswa dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran portofolio seperti biasanya.

3. Observasi dan evaluasi.

Observasi dilaksanakan saat proses berlangsung dan menggunakan lembar 

observasi yang telah dipersiapkan. Observasi ini dilaksanakan selain untuk 

melihat efektifitas media pembelajaran dan model pembelajaran juga untuk 

mengukur prestasi belajar siswa telah mengikuti proses pembelajaran. 

Sementara evaluasi dilaksananakan dengan menggunakan lembar tes yang 

dipersiapkan guru untuk menghimpun data mengenai penguasaan konsep siswa 

terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan.
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4. Refleksi.

Setelah diadakan observasi dan evaluasi, selanjutnya dilakukan analisis data. 

Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil penguasaan konsep 

siswa terhadap materi pembelajaran di setiap siklus indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya.

Data yang telah terhimpun, akan dijadikan acuan untuk merefleksi proses 

pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran portofolio. 

Kemudian semua temuan yang ada tersebut kemudian menjadi pijakan untuk 

menentukan langkah-langkah pada siklus berikutnya.

Dari hasil refelksi diketahui apakah indikator kinerja telah tercapai. Apabila 

terdapat kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah berlangsung dicari 

solusi untuk mengatasinya dan diperbaiki pada proses pembelajaran selanjutnya. 

Apabila proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan yang diharapakan, 

maka akan dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada proses pembelajaran 

selanjutnya. 

3.10  Teknik Analisis data.

Data hasil penelitian ini diperoleh dengan cara menggunakan instrument 

penelitian yang telah divalidasi, kemudian data dianalisi dengan cara 

membandingkan data hasil penelitian dengan indikator yang telah ditetapkan.


