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ABSTRACT 

 
Arifin. Q.100.060.469. Management of Portofolio Assessment on Islamic 

Religious Education Subject at the Elementary School State 6 Boja 
Kendal. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2009. 

 
 The objectives of this research are to describe (1) Planning of portofolio 
assessment on Islamic Religious Education Subject at the Elementary School 
State 6 Boja Kendal, (2) The implementation of portofolio assessment on Islamic 
religious Education Subject at the Elementary School State 6 Boja Kendal, (3) the 
obstacles that faced by teachers on Islamic Religious Education Subject at the 
Elementary School State 6 Boja Kendal. 

This research used a qualitative approach. The research was conducted in 
Elementary School State 6 Boja Kendal. The main subject of this research is the 
principal and teachers of Islamic Religious Education. Methods of data collection 
used observation, interviews, and documentation. The data analysis starts from (1) 
data reduction, (2) presentation of dat, and (3) drawing conclusion. 

The results showed as follows (1) the implementation of portofolio 
assessment is beginning with the planning that is done by a teacher of Islamic 
Education, classroom teachers and principals. Planning of portofolio assessment 
of Islamic Religious Education subjects in Elementary School state 6 Boja Kendal 
includes the standard content, processes, competence of graduates, educators and 
education personnel, facilities and infrastructure, management, financing, and 
educational assessment. In the planning of portofolio assessment is discusses the 
preparation of the assessment grid. The preparation of the assessment grid is an 
integral part of planning the learning activities in the form of syllabus and learning 
implementation plan (RPP). The last activity in the planning of portofolio 
assessment is to make the practice questions for students. (2) The evaluation of 
portofolio assessments is student attitudes and the assessament in writing. 
Assessment is used to assess learner achievment of competencies, preparation of 
material progress report learning outcomes, and improve the learning process. The 
assessmentalso can be used to place learnes in accordance with the potency and 
characteristics or to determine mastery of prerequisite skills to pursue a learning 
activity. The implementation of portofolio assessment is also done through the 
assignment to students. Portofolio assessment can be done through oral tests. The 
implementation of portofolio assessment can also be done with peer assessment. 
(3) the obstacles that often arise in the implementation of portofolio assessment is 
the first, teachers have a tendency to pay attention to the final achievment. 
Second, teachers and students trapped in the atmosphere of a top-down 
relationship. Third, the provision of formats that are used in full and details can 
also be tricky, because students will fall into a rigid atmosphere and turn of their 
creativity. Fourth, the task can be done to others. Fifth, the task is done as a 
formality/modeled. Sixth, teachers and students seem lazy in carrying out the 
study. 

 
Keywords: Portofolio, Islamic Religious Education. 
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ABSTRAK 

 

 

Arifin. Q.100.060.469. Pengelolaan Penilaian Portofolio Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kaubaten Kendal. Tesis 

Program Pascasrjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.2008. 

 

Penelitian bertujuan untuk mendiskripsikan (1) Perencanaan Portofolio 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten 

Kendal; (2) Pelaksanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SD 6 Boja Kabupeten Kendal; (3) Kendala-kendala yang 

dihadapi oleh guru Pendidikan Agama Islam dalam penilaian portofolio pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupeten Kendal; (4) 

Usaha-usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan penilaian portofolio pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.Penelitian ini 

dilakasanakan di Kabupaten Kendal.Subyek penelitian adalah kepala sekolah dan 

guru pendidikan agama Islam.Metode pegumpulan data menggunakan 

observasi,wawancara,dan dokumentasi.Tehnik analisa data diawali dari: (1) 

reduksi data; (2) penyajian  data; dan  (3)    pengambilan kesimpulan. 

Keabsahan hasil penelitian Pengelolaan Penilaian Portofolio Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal 

sebagai berikut : 

(1) Perencenaan penilaian portofolio mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SD Negeri 6 Boja mencakup standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan 

tenaga kependidikan, sarana dan prasaran ,pengelolaan ,pembiayaan dan penilaian 

pendidikan. 

(2) Pelaksanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal dimaknai sebagai proses untuk 

mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik.Hasil penilaian 

digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik 

dan efektivitas proses pembelajaran. 

(3) Kendala-kendala guru dalam penilasian portofolio pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal berupa (a) guru 

memiliki kecendrungan memperhatikan pencapaian akhir; (b) guru dan siswa 

terjebak dalam suasana hubungan top-down; (c) penyediaan format-format yang 

digunakan secara lengkap dan detil juga menjebak,karena siswa akan terjerumus 

ke dalam suasana yang kaku dan mematikan kreativitasnya. 

 

 

Kata kunci : Portofolio Pendidikan Agama Islam 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengembangkan potensi siswa diperlukan strategi yang sistematis dan 

terarah. Hal ini perlu dilakukan karena strategi pengelolaan pendidikan yang di 

tempuh selama ini, termasuk aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran, kurang 

memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan berbagai 

kemampuan seperti kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 

spiritual. Siswa memiliki potensi yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Kondisi 

seperti ini memerlukan pengembangan model pembelajaran yang mengakomodasi 

perbedaan potensi dan sekaligus memberikan seluas-luasnya untuk secara aktif 

menumbuhkan kreativitas siswa agar potensi yang dimiliki mampu dikembangkan 

secara optimal dan proporsional. Untuk itu, perlu dikembangkan model 

pembelajaran aktif yang menitikberatkan pengembangan afeksi dan perilaku yang 

didasarkan pada kebutuhan belajar (learning need based) siswa, dan berdasarkan 

pengalaman belajar (student centered/participant centered) perlu dikembangkan. 

Di antara model pembelajaran yang menitikberatkan partisipasi siswa adalah 

portofolio. Portofolio merupakan temuan berharga dibidang pendidikan yang ia 

lakukan selama bertahun-tahun. Setelah 27 tahun di dalam kelas, akhirnya ia 

mengetahui bagaimana menggunakan pengamatan dan catatan untuk membuat 

keputusan yang lebih baik bagi siswanya. 

Masalah di atas masih ditambah lagi dengan kurang tepatnya sistem 

evaluasi yang dilakukan. Banyak guru yang setelah mengajar mengadakan 

ulangan. Namun hasil ulangan terkadang tidak dinilai dan dikembalikan lagi 

kepada siswa dengan beberapa catatan umpan balik (feed back). Banyak juga guru 

yang mengadakan evaluasi hanya ditengah semester dan akhir semester. Cara 

tersebut tentunya tidak obyektif karena siswa belajar dari hari kehari, waktu 

kewaktu, maka cara evaluasi yang dilakukan harus dari waktu kewaktu. Dengan 

demikian guru dapat dengan obyektif mengetahui dan menilai perkembangan. 

Kompetensi siswa. Untuk itu, dikembangkan sistem evaluasi yang obyektif karena 

melihat perkembangan kompetensi siswa dari waktu kewaktu. Evaluasi tersebut 

dikenal dengan istilah penilaian portofolio (portofolio assessment). 

Portofolio merupakan cara evaluasi hasil belajar yang bertahap dari waktu 

ke waktu dalam rangka mengetahui perkembangan potensi siswa. Portofolio 

memerlukan waktu yang lama sebagaimana proses belajar- mengajar itu sendiri. 

Karena memerlukan waktu yang lama, evaluasi portofolio memerlukan kekuatan, 

kesungguhan, dan profesionalisme guru yang tinggi sehingga evaluasi dapat 
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mencapai sasarannya dengan baik. Masalah yang muncul kemudian adalah 

bagaimana portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di Sekolah Dasar (SD). Mengingat pentingnya masalah evaluasi ini, 

penulis memandang perlu dilakukan penelitian tentang sistem evaluasi belajar 

yang obyektif yang benar-benar mengetahui perkembangan kompetensi siswa. 

Masalah tersebut menarik penulis untuk mengadakan penilitian tentang 

pelaksanaan penilaian portofolio dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. 

B. Fokus Penelitian  

 Berdasar pada uraian latar belakang masalah, maka focus penelitian ini 

adalah bagaimana pengelolaan penilaian portofolio pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. Fokus 

penelitian dijabarkan menjadi tiga sub fokus sebagai berikut.  

1.  Bagaimana perencanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal? 

2.  Bagaimana pelaksanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal? 

3.  Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI dalam penilaian portofolio 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten 

Kendal? 

C. Tujuan Penelitian 

  Merujuk pada rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan perencanaan penilaian portofolio dalam mata pelajaran 

Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penilaian portofolio dalam mata pelajaran 

Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. 

3. Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh guru dalam penilaian 

portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja 

Kabupaten Kendal. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat secara 

teoritis/akademis dan manfaat praktis. Hasil penelitian ini sebagai wacana 

akademis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pelaksanaan 

penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD. Hasil 

penelitian ini diharapkan bermanfaat: Bagi Guru Pendidikan Agama Islam, 
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sebagai masukan bagi guru, sehingga nantinya dapat melaksanakan penilaian 

portofolio. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pihak yang 

berkompeten, dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk senatiasi mensosialisasikan 

dan melakukan bimbingan berkaitan dengan evaluasi portofolio. Peneliti lain, 

hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk melakukan penelitian yang 

lebih mendalam dan dengan metode yang lebih handal. 

LANDASAN TEORI  

A. Pengelolaan  

Kata pengelolaan sebagai padanan kata manajemen mungkin berasal dari 

bahasa Italia (1561) maneggiare yang berarti "mengendalikan," terutamanya 

"mengendalikan kuda" yang berasal dari bahasa latin manus yang berati "tangan". 

Kata ini lalu terpengaruh dari bahasa Perancis manège yang berarti "kepemilikan 

kuda" (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), 

dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu 

mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi ménagement, yang memiliki arti 

seni melaksanakan dan mengatur. 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan 

melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer 

dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama 

kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Fayol pada awal 

abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, 

mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, 

kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 

B. Pengelolaan Portofolio 

Shaklee (1977: 143) menyatakan bahwa “portofolio merupakan sesuatu 

yang berharga dan merupakan inovasi pendidikan”. This is most worthwhile 

education innovation I have done in a long time. After twenty-seven years in the 

classroom, I have finally learned how to use my observations and notes to make 

better decisions for my student. What else could be more important 

(www.shaklee.com/ - 29k). 

Paulson dan Meyer (1991) mendifisikan portofolio sebagai: A purposeful 

collection of student work that exhibit the student’s efforts, progress and 

achievements in one or more areas. The collection must include student 

participation in seleting contents, the criteria for selection, the criteria for 

judging merit and evidence of student self-reflection (www.ustreas.gov/ 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Italia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Prancis
http://www.ustreas.gov/
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organization/bios/paulson-e.html-25k). Portofolio adalah kumpulan karya siswa 

yang menunjukkan usaha, perkembangna serta prestasi siswa dalam satu bidang 

atau lebih. Dalam kumpulan karya tersebut siswa dilibatkan dalam pemilihan isi, 

kriteria pemilihan, kriteria penilaian. 

Penilaian portofolio adalah penilaian berbasis kelas terhadap sekumpulan 

karya prestasi peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang 

diambil selama pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Portofolio bisa menjadi 

acuan guru untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan,dan sikap 

peserta didik. Portofolio sangat berpengaruh sebagai alat untuk meningkatkan 

pendidikan yang memungkinkan peserta didik lebih berpartisipasi dalam 

pembelajaran. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang 

didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu (Kunandar, 2007: 412). 

C. Pengelolan Portofolio Pendidikan Agama Islam 

Dilihat dari segi model jawaban yang diharapkan, tes tulis dapat dipilah 

menjadi dua katagori, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Kedua jenis tes ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1.  Tes Subjektif. Tes subjektif merupakan tes yang jawabannya berupa uraian, 

dan penyekorannya dilakukan dengan mempertimbangkan benar salahnya 

uraian yang diberikan testi. Ciri penanda tes subjektif, antara lain: (1) jumlah 

soal yang disusun tidak terlalu banyak, (2) hasil yang diperoleh kurang 

mewadahi karena jangkauan bahannya tidak terlalu luas, (3) banyak 

dipengaruhi oleh faktor bahasa yang digunakan oleh testi, kerapian tulisan 

yang dibuat oleh testi, sikap penilai terhadap testi, penyekoran bersifat relatif, 

jawaban sangat panjang, dipengaruhi oleh emosi pemeriksa, pertanyaan yang 

diajukan luas dan rumit, sedangkan waktu yang tersedia terbatas.  

2. Tes Objektif. Tes objektif merupakan tes yang cara pemeriksaannya dapat 

dilakukan secara objektif yang dilakukan dengan cara mencocokkan kunci 

jawaban dengan hasil pekerjaan tes. Tes objektif ini terdiri atas butir-butir tes 

yang dapat dijawab dengan sepatah atau beberpa patah kata atau memilih 

alternatif jawaban yang telah disediakan. Tes objektif memungkinkan testi 

untuk menjawab banyak pertanyaan dalam waktu yang relatif singkat, 

sehingga bahan atau materi yang diujikan dapat menjangkau sebagian besar 

bahan yang askan diujikan. Melihat luasnya jangkauan bahan yang diujikan 

ini, ada beberapa orang yang berpendapat bahwa tes objektif memiliki tingkat 

reliabilitas yang baik, dibandingkan dengan tes objektif.  



7 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Zuhri (2007) Pembelajaran Model Portofolio Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA “Al-Husain” Salam Kabupaten Magelang 

Tahun Pelajaran 2007/2008. Hasil analisis penelitian di SMA “Al-Husain” Salam 

Kabupaten Magelang pada Kelas X/Putri Tahun Pelajaran 2007/2008 

menunjukkan bahwa pembelajaran dengan model portofolio ini dapat 

meningkatkan aktifitas guru dan siswa. Proses pembelajaran serta respon 

kepedulian siswa terhadap lingkungan. Oleh karena itu model pembelajaran 

portofolio hendaknya digunakan sebagai variasi model pembelajaran mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menuntut pembentukan watak dan 

kepribadian (akhlakul karimah) yang lebih terfokus pada pembentukan sikap 

(afektif) serta pembiasaan (psikomotorik) di samping pengayaan pengetahuan 

(kognitif). 

Aryani (2007) Model Pembelajaran Portofolio Dalam Membina Nilai 

Kepemimpinan Pada Diri Siswa (Penelitian Tindakan pada Pembelajaran PKn di 

SLTPN 9 Purwakarta). Fokus masalah penelitian ini adalah tentang (1) 

perencanaan yang dilakukan guru PKn untuk mempersiapkan model pembelajaran 

portofolio dalam proses pembelajaran PKn, (2) pelaksanaan dan pemantapan yang 

dilakukan guru PKn dengan menerapkan model pembelajaran portofolio, (3) 

kendala dalam pelaksanaan model pembelajaran portofolio, dan (4) implikasi 

yang dapat dianalisis dari pelaksanaan pembelajaran PKn dengan model 

pembelajaran portofolio dalam konteks pembinaan nilai kepemimpinan diri pada 

siswa. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian tindakan kelas, kombinasi 

antara prosedur penelitian dan tindakan subtantif. Peneliti sebagai pengumpul data 

utama dengan melakukan pengamatan tindakan kelas yang dilakukan guru mitra 

terhadap suatu model pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan adalah: 1) Orientasi, 

2) Perencanaan, 3) Tindakan, 4) Observasi, dan 5) Refleksi terhadap langkah-

langkah model pembelajaran portofolio dalam upaya memotivasi belajar siswa 

serta pembinaan nilai kepemimpinan diri siswa, yaitu: 1) Identifikasi masalah, 2) 

Memilih masalah, 3). Mengumpulkan informasi, 4). Membuat portofolio kelas, 5). 

Menyajikan portofolio, dan 6) Melakukan refleksi pengalaman belajar. Prosedur 

penelitian tindakan ini melalui tiga langkah yaitu 1) perencanaan pertemuan 

antara guru mitra dan peneliti, 2) praktik observasi, peneliti dan guru mitra 

mengamati proses pelaksanaan tindakan, pengaruh kendala, dan masalah-masalah 

yang timbul selama proses pembelajaran PKn, dan 3) diskusi balikan, refleksi 

kolaborasi antara peneliti, peneliti mitra, guru mitra terhadap hasil observasi. 
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Secara umum, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, (1) Telah 

dihasilkan rencana pengajaran dengan berbasis pada Model Pembelajaran 

Portofolio MPM sebagai alternatif inovasi pembelajaran PKn, dengan topik 

"Tanggung Jawab" masalah "Narkoba", dan topik "Kebersihan" masalah 

"Sampah", (2) Pelaksanaan dan pemantapan KBM-KBS dengan menerapkan 

model pembelajaran portofolio MPM menjadi proses kegiatan pelatihan, 

pelakonan dan keterampilan pembelajaran siswa belajar ber-PKn, secara aktif, 

kreatif, dan inovatif, sehingga pengembangan potensi diri siswa sebagai dasar 

nilai kepemimpinan pada diri siswa yang dilatih dan dibina oleh guru dapat 

mengarahkan sikap, perilaku dan perbuatan baik bagi dirinya, kehidupannya di 

masyarakat dan lingkungannya, (3) Kendala pada awal pertama kali melakukan 

proses KBM-KBS adalah tantangan bagi guru, namun dapat diatasi dengan 

mengadakan kolaborasi dan keterbukaan dengan Kepala Sekolah, BP-3/Dewan 

Sekolah, Orang Tua siswa, serta pendekatan dengan lembaga pemerintah, (4) 

Implikasi pengembangan pada pelaksanaan Model Pembelajaran Portofolio MPM 

adalah upaya pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa, pada kinerja guru, 

potensi efektifitas baik bagi guru maupun bagi siswa, serta guru dapat 

menemukan jati dirinya sebagai tenaga yang profesional dengan melakukan 

tindakan penelitian pada pembelajarannya. 

Rufman I. Akbar (2009) “Penilaian Portofolio”menyatakan bahwa 

Penilaian Portofolio merupakan perluasan dari penilaian „test score‟ dengan 

memasukkan substansi deskripsi dari apa yang dapat dilakukan siswa dan apa 

yang dialami siswa. Dasarnya adalah siswa dapat mendemonstrasikan apa yang 

dapat mereka lakukan dan apa yang mereka ketahui. Dalam penilaian portofolio 

ini, informasi dikumpulkan melalui berbagai sumber, dengan berbagai metoda, 

dan dalam beberapa titik waktu dari suatu rentang waktu. Elin Rusoni (2009) 

Portofolio dan Paradigma Baru Dalam Penilaian Matematika. Paradigma baru 

pendidikan matematika, menghendaki dilakukan inovasi yang teritegrasi dan 

berkesinambungan. Salah satu wujudnya adalah inovasi yang dilakukan guru 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kebiasaan guru dalam mengumpulkan 

informasi mengenai tingkat pemahaman siswa melalui pertanyaan, observasi, 

pemberian tugas dan tes akan sangat bermanfaat dalam menentukan tingkat 

penguasaan siswa dan dalam evaluasi keefektifan proses pembelajaran.  



9 

 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian tentang “Pengelolaan Portofolio Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal” merupakan 

penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus (observasional case study).  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. Lokasi 

penelitian ini atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain dari segi, lokasi, 

animo masyarakat dan keadaan guru di SD. Penelitian ini dilaksanakan selama 

enam bulan, yaitu mulai bulan Maret sampai bulan Agustus 2008. Lima bulan 

pertama yaitu Maret sampai Juli merupakan masa penelitian utama dan satu bulan 

terakhir sebagai perpanjangan waktu penelitian.  

C. Subjek  Penelitian 

Subjek penelitian ini terdiri dari informan utama (key informan) dan 

informan. Penelitian ini ditentukan guru PAI sebagai key informan, sedangkan 

kepala sekolah, guru bidang studi lain dan siswa sebagai informan pendukung. 

Jumlah subjek penelitian sebanyak 8 orang. Penentuan subjek penelitian 

dilakukan dengan purposive sampling, yaitu berdasarkan pada tujuan penelitian.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

metode yaitu: wawancara dilakukan dengan informan langsung. Wawancara 

mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka, yang 

memungkinkan responden memberikan jawaban secara luas. Data yang diperoleh 

dari wawancara mendalam berupa pengalaman, pendapat, perasaan, dan 

pengetahuan key informan dan informan mengenai evaluasi portofolio pada mata 

pelajaran PAI di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal mencakup langkah-

langkah, tingkat keberhasilan serta kendala yang dihadapi dalam penilaian 

portofolio di SD. 

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring data yang 

diperlukan guna melengkapi data dari wawancara. Peneliti hadir sebagai peneliti 

murni bukan sebagai guru atau siswa. Teknik observasi ini dilakukan untuk 

mendapat data tentang langkah-langkah yang dilakukan guru Pendidikan Agam 

Islam dalam penilaian portofolio. Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke 

lapangan secara aktif untuk memperoleh gambaran dan keterangan riil mengenai 

sikap dan perilaku informan. Keterangan dan informasi yang diperoleh kemudian 
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dianalisis, ditafsirkan, dan disimpulkan. Untuk memperoleh data, peneliti berlaku 

sebagai pengamat sekaligus menjadi anggota utuh dari kelompok yang diamati, 

sehingga kesan subjektif dapat direndam. 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui dokumen-

dokumen. Data yang diperoleh dari dokumentasi berupa kutipan, segala macam 

naskah, catatan program, korespondensi, laporan dan publikasi resmi sekolah dan 

kegiatan guru dalam pelaksanaan portofolio. Metode dokumentasi merupakan alat 

pengumpulan data dengan sumber data berupa catatan, transkrip, buku, majalah, 

jurnal, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan 

cara mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang berupa karya siswa dari 

waktu-kewaktu yang disimpan dalam sebuah file. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis 

berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman 

(1994). Ada empat komponen analisis yang dilakukan dengan model ini, yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Masing-masing komponen berinteraksi dan membentuk 

suatu siklus. 

F. Keabsahan Data 

Data yang diperoleh dari partisipan perlu dicek kebenarannya. Untuk 

menjamin keabsahan data digunakan triangulasi dan perpanjangan waktu 

penelitian. Triangulasi dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan data 

yang diperoleh dari sumber pertama, karena adanya kekurangan atau ketidak 

lengkapan informasi atau gambaran yang utuh tentang fenomena yang ada. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber 

yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif 

(Moleong, 2005: 330).  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Perencanaan Penilaian Portofolio Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam  

Perencanaa penilaian portofolio mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

di SD Negeri Boja 6 didasarkan pada panduan sebagai acuan bagi pendidik dan 

satuan pendidikan dalam melakukan kegiatan penilaian kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia yang meliputi: perancangan dan pelaksanaan penilaian, 
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pengolahan dan penyajian hasil penilaian, serta pelaporan dan tindak lanjutnya. 

Dengan mengacu ada panduan ini, pendidik dan satuan pendidikan diharapkan 

dapat melaksanakan penilaian pendidikan Agama Islam. 

Penilaian pelajaran agama dan akhlak mulia adalah aspek afektif dan 

kognitif. Penilaian aspek kognitif dilakukan oleh guru agama melalui ujian, 

ulangan, atau perilaku dilakukan melalui pengamatan. Untuk aspek afektif atau 

perilaku, guru agama memperoleh informasi ataupun nilai dari pendidik dan guru 

mata pelajaran lain. 

Penilaian bertujuan untuk mengetahui keberhasilan peserta didik dalam 

menguasai suatu Kompetensi Dasar (KD). Selain itu, penilaian berfungsi untuk 

memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Dengan 

demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan diagnosis kesulitan belajar peserta 

didik pendidik melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas proses belajar 

seperti program remedi. Penilaian juga digunakan untuk memprediksi seberapa 

jauh keberhasilan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. 

Penilaian juga dapat digunakan untuk menempatkan peserta didik sesuai 

dengan potensi dan karakteristiknya ataupun untuk mengetahui penguasaan 

kemampuan prasyarat untuk menempuh suatu kegiatan pembelajaran. Penilaian 

melalui ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian akhir ditujukan 

untuk mengetahui penguasaan peserta didik atas standar kompetensi yang 

ditargetkan. Dengan demikian, penilaian berhubungan erat dengan efektivitas 

kegiatan pembelajaran dalam satu satuan semester, tahun, atau jenjang 

pendidikan. 

Penentuan nilai mata pelajaran pendidikan agama pada laporan pendidikan 

atau rapor untuk tiap semester dilakukan oleh guru agama berdasarkan pada hasil 

ulangan harian, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, penugasan 

dan pengamatan. Penentuan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan 

akhlak mulia pada akhir satuan pendidikan dilakukan melalui rapat dewan 

pendidik yang didasarkan pada hasil ujian sekolah dengan mempertimbangkan 

penilaian oleh pendidik. 

Prosedur penilaian kelompok mata pelajaran agama islam di SD Negeri 6 

Boja oleh pendidik menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 



12 

 

1. Penentuan Tujuan Penilaian. Penentuan tujuan penilaian merupakan langkah 

awal dalam rangkaian kegiatan penilaian secara keseluruhan, seperti untuk 

penilaian harian, tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, atas penilain 

akhir dari satuan pendidikan. 

2. Penyusunan Kisi-kisi. Penyusunan kisi-kisi penilaian merupakan bagian yang 

tak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Di dalam silabus, pendidik 

menunjukkan keterkaitan antara SK, KD, materi pokok/materi pembelajaran, 

alokasi waktu, sumber belajar di satu sisi, dengan indikator pencapaian KD 

yang bersangkutan beserta teknik penilaian dan bentuk instrumen yang 

digunakan. Teknik penilaian dan bentuk instrumen dapat dituliskan dalam satu 

kolom, dan dapat pula dituliskan pada kolom yang berbeda.  

Hasil penelitian di atas senada dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Zuhri (2007) Pembelajaran Model Portofolio Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA “Al-Husain” Salam Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 

2007/2008. Hasil analisis penelitian di SMA “Al-Husain” Salam Kabupaten 

Magelang pada Kelas X/Putri Tahun Pelajaran 2007/2008 menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model portofolio ini dapat meningkatkan aktifitas guru dan 

siswa. 

B. Pelaksanaan Penilaian Portofolio Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Agama Islam  

Penilaian pendidikan di SD Negeri Boja 6 dimaknai sebagai proses untuk 

mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Hasil penilaian 

digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik 

dan efektivitas proses pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah 

keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang 

ditentukan. Pada tingkat mata pelajaran, kompetensi yang harus dicapai berupa 

Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam 

Kompetensi Dasar (KD). Untuk tingkat satuan pendidikan, kompetensi yang harus 

dicapai peserta didik adalah SKL. 

Dalam pelaksanaanya, setidaknya ada empat hal yang perlu diperhatikan 

dalam menilai hasil belajar peserta didik pada kelompok mata pelajaran agama 

dan akhlak mulia. Pertama, penilaian pendidikan ditujukan untuk menilai hasil 

belajar peserta didik secara menyeluruh. Informasi hasil belajar yang menyeluruh 

menuntut berbagai bentuk sajian, yakni berupa angka prestasi, kategorisasi, dan 

deskripsi naratif sesuai dengan aspek yang dinilai. Informasi dalam bentuk angka 
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cocok untuk menyajikan prestasi dalam aspek kognitif. Sajian dalam bentuk 

kategorisasi disertai dengan deskri kategorisasi disertai dengan deskriptif-naratif 

cocok untuk melaporkan aspek afektif. 

Kedua, hasil penilaian pendidikan digunakan untuk menentukan 

pencapaian kompetensi dan melakukan pembinaan dan pembimbingan pribadi 

peserta didik. Ketiga, penilaian oleh pendidik terutama ditujukan untuk 

pembinaan prestasi dan pengembangan pribadi peserta didik. Misalnya, seorang 

peserta didik kurang berminat terhadap mata pelajaran agama dan akhlak mulia, 

maka hendaknya diberi motivasi agar ia menjadi lebih berminat. Keempat, untuk 

memperoleh data yang lebih akurat sebagai dasar pengambilan keputusan perlu 

digunakan banyak teknik penilaian yang dilakukan secara berulang dan 

berkesinambungan. 

Hasil penilaian oleh satuan pendidikan digunakan sebagai: (a) salah satu 

syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, (b) dasar untuk 

meningkatkan kinerja pendidik, dan (c) dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP). 

Prinsip penilaian mengacu pada standar penilaian pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Prinsip tersebut mencakup:  

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan 

yang diukur. 

2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, 

tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.  

3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan dan tidak merugikan peserta didik 

karena berkebutuhan khusus, perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, 

adat istiadat, status sosial ekonomi, atau gender.  

4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang 

tidak terpisahkan kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini hasil penilaian benar-

benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang 

diselenggarakan oleh peserta didik.  

5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan 

keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.  

6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek 

kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk 

memantau perkembangan kemampuan peserta didik.  

7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan 

mengikuti langkah-langkah baku.  
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8. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi 

teknik, prosedur, maupun hasilnya. Oleh karena itu, penilaian dilakukan 

dengan mengikuti prinsip-prinsip keilmuan dalam penilaian dan keputusan 

yang diambil memiliki dasar yang objektif.  

Teknik penilaian yang dapat digunakan pendidik kelompok mata pelajaran 

agama dan akhlak mulia antara lain sebagai berikut: 

1. Tes tertulis. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang menuntut jawaban 

secara tertulis, baik berupa pilihan atau isian. Tes yang jawabannya berupa 

pilihan meliputi antara lain pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan, 

sedangkan tes yang jawabannya berupa isian berbentuk isian singkat atau 

uraian.  

2.  Observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan 

dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi dilakukan dengan 

menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang 

diamati.  

3. Tes praktik. Tes praktik, juga biasa disebut tes kinerja, adalah teknik penilaian 

yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya. Tes praktik 

dapat berupa tes identifikasi, tes simulasi dan tes kinerja. Tes identifikasi 

dilakukan untuk mengukur kemahiran mengidentifikasi sesuatu hal 

berdasarkan fenomena yang ditangkap melalui alat indera, misalnya 

mengindentifikasi adanya kesalahan bacaan Al-Quran (dalam Pendidikan 

Agama Islam) yang diperdengarkan kepadanya. Tes simulasi digunakan untuk 

mengukur kemahiran bersimulasi memperagakan suatu tindakan, misalnya 

praktik simulasi memandikan mayat. Tes kinerja dipakai untuk mengukur 

kemahiran mendemonstrasikan pekerjaan yang sesungguhnya, misalnya berupa 

kegiatan tes untuk mengukur kemahiran membaca al-Qur‟an.  

4. Penugasan. Penugasan adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta 

didik melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. 

Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Penugasan 

dapat berupa pekerjaan rumah atau proyek. Pekerjaan rumah adalah tugas 

menyelesaikan soal-soal dan latihan yang dilakukan peserta didik di luar 

kegiatan kelas. Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan 

perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam 

waktu tertentu dan umumnya menggunakan data lapangan.  

5. Tes lisan. Tes lisan dilaksanakan melalui komunikasi langsung antara peserta 

didik dengan penguji dan jawaban diberikan secara lisan. Tes jenis ini 

memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran.  
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6. Jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik selama proses pembelajaran yang 

berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta 

didik yang berkait dengan kinerjn kinerja ataupun sikap dan perilaku peserta 

didik yang dipaparkan secara deskriptif penilaian diri Penilaian diri merupakan 

teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan 

kelebihan dan kekurangan dirinya, penguasaan kompetensi yang ditargetkan, 

dan pengamalan ajaran agama yang dianutnya.  

7. Penilaian antarteman. Penilaian antarteman merupakan teknik penilaian dengan 

cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan, 

penguasaan kompetensi, dan pengamalan ajaran agama yang dianut temannya. 

Rangkuman bentuk penilaian beserta bentuk instrumennya disajikan dalam 

tabel berikut.  

Hasil di atas diperkuat oleh penelitan Rufman I. Akbar (2009) yang 

menyatakan bahwa penilaian Portofolio merupakan perluasan dari penilaian ”test 

score” dengan memasukkan substansi deskripsi dari apa yang dapat dilakukan 

siswa dan apa yang dialami siswa. Dasarnya adalah siswa dapat 

mendemonstrasikan apa yang dapat mereka lakukan dan apa yang mereka ketahui. 

C. Kendala-Kendala Guru dalam Penilaian Portofolio pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam  

Mengevaluasi portofolio bukanlah suatu tugas yang mudah, sebab tidak 

pernah ada dua portofolio yang tepat sama. Hal ini disebabkan individu yang 

menyiapkan portopolio tersebut akan mengikutsertakan item-item yang berbeda 

sesuai dengan kelebihan yang dimilikinya Salah satu cara untuk mengevaluasi 

portopolio adalah dengan penggunaan rublik. Cara ini menggunakan skala nilai 

untuk memberi skor pada item yang mengharuskan murid menjawabnya dalam 

bentuk tulisan dengan jawaban yang banyak (open-open item) pada soal yang 

diberikan. Murid bebas menjawab (free response questions) atau terdapat serbagai 

cara untuk memperoleh jawaban. 

Portofolio merupakan suatu pendekatan dalam pelaksanaan  penilaian 

kinerja. Pendekatan ini telah lama berkembang, terutama di Amerika Serikat dan  

Australia, dan digunakan dalam pelaksanaan kinerja di berbagai bidang, termasuk 

dunia usaha dan pendidikan. Namun, di Indonesia pendekatan ini masih agak 

terasa asing, terutama dalam dunia pendidikan, karena baru mendapat perhatian 

dan belum banyak digunakan. Di Indonesia, tampaknya pendekatan ini telah 

digunakan pada pendidikan prasekolah, yaitu pada sebagian Taman Kanak-kanak. 
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Portofolio merupakan suatu kumpulan atau berkas bahan pilihan yang 

dapat memberi informasi bagi suatu penilaian kinerja siswa secara objektif. 

Berkas tersebut misalnya berupa  pekerjaan sketsa, dokumen, karangan, tulisan, 

dan gambar yang menunjukkan apa yang dapat dilakukan seseorang dalam 

lingkungan dan suasana kerja yang alamiah dan yang sesungguhnya, bukan dalam 

lingkungan dan suasana yang dibuat-buat dan dimanipulasi. 

Dalam proses pembelajaran, guru diharapkan dapat mengadakan 

pertemuan portofolio secara teratur dengan setiap siswa, sekurang-kurangnya 2 

(dua) atau 3 (tiga) kali selama satu caturwulan. Pertemuan dimaksudkan 

mendiskusikan berbagai hal yang berhubungan dengan penilaian terhadap bahan-

bahan yang telah dikumpulkan oleh masing-masing siswa. 

Selama proses penilaian, guru juga melibatkan orang tua. Penilaian 

dilakukan dengan mengacu pada kriteria yang telah ditentukan, yang terlebih 

dahulu dikomunikasikan kepada siswa, tetapi dengan tetap memperhatikan 

perbedaan-perbedaan individual. Guru perlu menyiapkan satu buku khusus untuk 

membuat berbagai catatan portofolio dan mengadakan pertemuan secara teratur 

dengan para siswa. 

Pada akhir tahun pelajaran diadakan pertemuan dengan orang tua atau wali 

siswa. Pada kesempatan tersebut orang tua dapat mengetahui informasi yang 

tersedia dalam berkas portofolio anak-anak mereka. Orang tua juga diminta 

memberikan tanggapan terhadap informasi yang diperoleh dari berkas portofolio 

tersebut. 

Penilaian yang menerapan pendekatan penilaian portofolio tidak 

selamanya berjalan mulus. Guru sering menjumpai beberapa hambatan di 

antaranya seperti diuraikan berikut ini: 

1. Guru memiliki kecenderungan memperhatikan pencapaian akhir. 

2. Guru dan siswa terjebak dalam suasana hubungan top-down. 

3. Penyediaan format-format yang digunakan secara lengkap dan detil dapat juga 

menjebak, karena siswa akan terjerumus ke dalam suasana yang kaku dan 

mematikan kreativitasnya. 

Untuk meminimalkan masalah di atas, guru dan orang tua hendaknya 

senantiasa mendiskusikan kelemahan atau kekurangan yang dijumpai, sehingga 

pada masa yang akan datang, kekeliruan tersebut tidak terjadi lagi. Yang 

dimaksud dengan istilah proyek pada sistem penilaian  ini adalah   tugas yang 

harus diselesaikan siswa dalam periode waktu tertentu. Tugas tersebut berupa 
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suatu investigasi sejak dari pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, 

hingga penyajian data. Karena dalam pelaksanaannya  proyek bersumber pada 

data primer atau sekunder, evaluasi hasil, dan kerja sama dengan pihak lain,  

proyek merupakan  suatu sarana penting untuk menilai kemampuan umum dalam 

semua bidang. Proyek juga akan memberikan informasi tentang pemahaman dan 

pengetahuan siswa pada pembelajaran tertentu, kemampuan siswa dalam 

mengaplikasikan pengetahuan, dan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan 

informasi. 

Di kelas, guru mungkin menekankan penilaian proyek pada prosesnya dan 

menggunakannya sebagai sarana untuk mengembangkan dan memonitor 

keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. 

Dalam konteks ini, siswa dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan pada 

suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tersebut melalui 

bacaan, wisata, dan wawancara. Selanjutnya kegiatan mereka dapat digunakan 

untuk menilai kemampuannya dalam hal bekerja independen  atau berkelompok. 

Di samping itu guru juga dapat menggunakan produk suatu proyek untuk 

menilai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan temuan-temuan dengan 

bentuk yang tepat dan dalam hal mempresentasikan hasil melalui display visual 

dan laporan tertulis. Sebelum kegiatan penilaian proyek dilaksanakan, terlebih 

dahulu guru perlu melakukan perencanaan penilaian. Dalam kegiatan perencanaan 

perlu dipertimbangkan kemampuan pengelolaan. Jika siswa diberikan kebebasan 

yang luas, mereka akan mendapatkan kesulitan dalam memilih topik yang tepat. 

Mereka mungkin memilih topik yang terlalu luas sehingga sedikit informasi yang 

dapat ditemukan. Mereka mungkin juga kurang tepat untuk memperkirakan waktu 

pengumpulan data dan penulisan laporan. Guru harus mempertimbangkan aspek 

relevansi pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman pada pembelajaran agar 

proyek dapat dijadikan sebagai sumber bukti dan mempertimbangkan seberapa 

besar petunjuk atau dukungan yang telah diberikan pada siswa. 

Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Elin Rusoni (2009) 

Portofolio dan Paradigma Baru Dalam Penilaian Matematika. Paradigma baru 

pendidikan matematika, menghendaki dilakukan inovasi yang teritegrasi dan 

berkesinambungan. Salah satu wujudnya adalah inovasi yang dilakukan guru 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kebiasaan guru dalam mengumpulkan 

informasi mengenai tingkat pemahaman siswa melalui pertanyaan, observasi, 

pemberian tugas dan tes akan sangat bermanfaat dalam menentukan tingkat 

penguasaan siswa dan dalam evaluasi keefektifan proses pembelajaran. 
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PENUTUP  

A. Kesimpulan  

1. Perencanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal. 

Perencanaan penilaian portofolio PAI dilakukan melalui langkah. 

Pertama menentukan tujuan penilaian yang meliputi penilaian harian, tengah 

semester, akhir semester, kenaikan kelas, atas penilain akhir dari satuan 

pendidikan.  Kedua, penyusunan kisi-kisi penilaian merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembelajaran dalam bentuk silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Ketiga, menyaipakn tugas harian 

bagi siswa. Kelima,  membuat soal ujian.  

2. Pelaksanaan penilaian portofolio pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SD Negeri 6 Boja Kabupaten Kendal 

Pelaksanaan penilaian dilakukan melalui tes tulis, observasi, tes praktik, 

penugasan, tes lisan, dan penilaian antar teman. Penilaian ini dilakukan secara 

rutin dan terjadwal. Penilain dilakukan sesuai dengan alokasi waktu yang telah 

ditentukan.  

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh guru PAI dalam penilaian portofolio 

pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 6 Boja 

Kabupaten Kendal 

Kendala yang seringkali muncul dalam penilaian adalah petama,  guru 

memiliki kecenderungan memperhatikan pencapaian akhir. Kedua,; guru dan 

siswa terjebak dalam suasana hubungan top-down. Ketiga, penyediaan format-

format yang digunakan secara lengkap dan detil dapat juga menjebak, karena 

siswa akan terjerumus ke dalam suasana yang kaku dan mematikan 

kreativitasnya. Keempat, tugas dapat dikerjakan orang lain. Kelima, tugas 

dikerjakan secara formalitas/mencontoh. Keenam, guru dan siswa terkesan 

malas dalam melaksanakan pembeajaran.  

B. Implikasi Penelitian  

Jika perencanaan penilaian portofolio dapat berjalan dengan baik, maka 

hendaknya sekolah memperhatikan tata cara penilaian yang sudah tertata 

dengan baik. Dilihat dari aspek pendidikan, model pembelajaran portofolio  

pengutamakan pengalaman, kontekstualisasi dan pengetahuan di luar kelas. 

Model pembelajaran portofolio memberikan bukti (evidence) otentik siswa 

sebagai hasil pembelajaran sehingga guru dapat memberikan penilaian 
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terhadap bukti-bukti tersebut. Begitu halnya dengan siswa, mereka dapat 

memberikan penilaian sendiri terhadap hasil belajarnya. 

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

model portofolio ini dapat meningkatkan aktifitas guru, siswa, proses 

pembelajaran serta respon kepedulian siswa terhadap lingkungan. Oleh karena 

itu model pembelajaran portofolio hendaknya digunakan sebagai variasi model 

pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang menuntut 

pembentukan watak dan kepribadian (akhlakul karimah) yang lebih terfokus 

pada pembentukan sikap (afektif) serta pembiasaan (psikomotorik) disamping 

pengayaan pengetahuan (kognitif). 

C. Saran-saran  

1. Bagi kepala sekolah hendaknya memberi kewenangan kepada guru PAI 

untuk merumuskan portofolionya sendiri sesuai dengan kualifikasinya. 

2. Bagi guru PAI untuk selalu mengadakan perbaikan sehingga penilaian 

portofolionya berjalan dengan efektif. 
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