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A. Pendahuluan 

Pada saat ini dalam dunia pendidikan Indonesia tengah berlangsung ‘pemasyarakatan 

penerapan Standar Pendidikan’. Di tengah hiruk-pikuknya upaya itu, terselip ‘portofolio’ 

sebagai salah satu alat penilaian, seperti yang tercantum dalam Buku KTSP SMP 

(Depdiknas, 2006):  

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk 
tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, sikap, penilaian hasil karya 
berupa proyek atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

Fakta tersebut memperlihatkan, bahwa asesmen portofolio seharusnya juga sudah mulai 

diterapkan dalam khasanah pendidikan di Indonesia. 

 Makalah sederhana ini mencoba membahas ‘apa, mengapa, dan bagaimana’ asesmen 

portofolio. Selain itu, pembahasan makalah ini dilanjutkan pada kecenderungan terkini 

tentang penerapan asesmen portofolio, yakni pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam asesmen portofolio, yang dikenal dengan istilah elektronik portofolio dan 

populer dengan istilah e-portofolio.    

 

B. Apakah Portofolio itu? 

Istilah portofolio diambil dari bidang seni, yakni “istilah yang berarti suatu kumpulan karya 

sesuai maksud” (Stecher, dalam Fredman et al., 2001). Suatu portofolio, menurut Collins 

(dalam Collette & Chiappetta, 1994), adalah “suatu tempat yang berisi sekumpulan bukti dari 

keterampilan, pengetahuan, minat, dan kecenderungan seseorang”. Bahan dalam portofolio 

tersebut digunakan untuk membuat keputusan tentang kualitas kinerja individu yang 

mengembangkan portofolio itu. Portofolio digunakan dalam berbagai bidang. Para artis 

mengembangkan portofolio kerja seni mereka. Mereka menyeleksi hasil kerja yang 

menunjukkan bukti-bukti kemampuan sebagai artis dan kualitas kerjanya. Fotografer juga 

menghasilkan portofolio dari foto-foto yang telah diambilnya. Mereka memasukkan foto-foto 

yang memperlihatkan kualitas kerjanya. 
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Dalam ranah persekolahan, portofolio adalah koleksi yang sangat berguna tentang upaya, 

kemajuan, dan kemampuan siswa dalam jangka waktu tertentu  (Cherian & Mau, 2003). 

Sebuah portofolio adalah koleksi multidimensi dari infomasi yang dikumpulkan, yang 

memungkinkan guru dan siswa mengkonstruksi gambaran terorganisasi, proses, dan 

deskriptif tentang pembelajaran siswa (Farr, dalam Duffy et al., 1999). Sebagai sebuah 

bentuk asesmen, portofolio merupakan sebuah kumpulan seleksi dan sistematisasi karya 

siswa yang memperlihatkan ketuntasan atau pertumbuhan dalam area tertentu dalam jangka 

waktu tertentu (Jones, 2001). Koleksi tersebut dapat meliputi contoh-contoh karya, contoh 

hasil tulisan, karya seni, yang diseleksi berdasarkan pertimbangan siswa itu sendiri untuk 

menunjukkan tentang dirinya. Dengan portofolio, refleksi siswa sebagai swaasesmen dapat 

dijalankan dan dilakukan pengkaitan antara apa yang siswa pelajari dengan maknanya. 

Senada dengan pernyataan tersebut, di dalam Buku KTSP SMP (Depdiknas, 2006) 

dinyatakan bahwa asesmen portofolio merupakan penilaian melalui koleksi karya (hasil 

kerja) siswa yang sistematis, yakni: pengumpulan data melalui karya siswa, pengumpulan 

dan penilaian yang terus menerus, refleksi perkembangan berbagai kompetensi, 

memperlihatkan tingkat perkembangan kemajuan belajar siswa, bagian integral dari proses 

pembelajaran, untuk satu periode, dan tujuan diagnostik. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa sebuah asesmen portofolio adalah koleksi kerja siswa yang menunjukkan 

usaha, kemajuan, atau kemampuan  siswa pada area yang ditentukan. Koleksi ini meliputi: 1) 

partisipasi siswa di dalam seleksi isi portofolio; 2) petunjuk bagaimana menyeleksinya; 3) 

kriteria untuk penilaian; dan 4) bukti refleksi-diri siswa (sesuai dengan pendapat Meyer et al., 

dalam Reckase, 1995). 

Dalam pembelajaran IPA, sebuah portofolio seharusnya memperlihatkan pertumbuhan 

kemampuan siswa di dalam perkuliahan IPA. Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja 

yang menyediakan bukti-bukti kompetensi siswa. Portofolio tersebut juga menunjukkan 

inisiatif, kemampuan dan keterampilan siswa. Menurut Collette dan Chiappetta (1994), agar 

koleksi hasil kerja siswa dapat disebut sebagai portofolio, diperlukan persyaratan sebagai 

berikut. 

1)  Sebuah portofolio seharusnya mengandung kerja orisinil siswa dalam periode tertentu. 

2)  Bahan dalam portofolio dapat juga termasuk bahan-bahan yang tidak dihasilkan oleh 

siswa, misalnya handout, LKS, catatan dosen, dan catatan laboratorium. Dokumen-
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dokumen tersebut merupakan bukti-bukti berbagai aktivitas yang terjadi selama periode 

tertentu dalam pembelajaran IPA. 

3)  Koleksi hasil kerja dalam portofolio seharusnya memperlihatkan aspek-aspek yang 

berbeda dari kemampuan siswa. Koleksi tersebut menunjukkan bukti-bukti kemampuan 

dan kompetensi siswa di dalam satu atau lebih bidang. Koleksi tersebut seharusnya juga 

menyediakan contoh-contoh minat, kapabilitas, dan keterampilan siswa di dalam satu 

atau lebih bidang. 

4)  Sebuah portofolio seharusnya mengandung bahan-bahan yang menunjukkan bahwa siswa 

telah menuntaskan aspek-aspek tertentu dalam pembelajaran, sebagai contoh menulis 

laporan, merancang eksperimen, menangani kerja proyek, atau mempresentasikan sesuatu 

topik IPA tertentu. 

5)  Sebuah portofolio seharusnya merupakan bukti kerja siswa sehingga dapat diases. 

Menurut Barton & Collins (dalam Surapranata dan Hatta, 2004), objek-objek portofolio 

dibedakan menjadi empat macam yaitu: hasil karya peserta didik atau artifak, reproduksi, 

pengesahan (attestation), dan produksi (production). Sedangkan menurut Rhoades & 

McCabe (dalam Maurer, 1996), terdapat 5 jenis model portofolio yakni portofolio kelompok, 

portofolio individu, portofolio karir, portofolio kelas, dan portofolio kualitas program.  

 

C. Mengapa Menggunakan Portofolio? 

Penggunaan portofolio untuk asesmen siswa memungkinkan siswa dan guru 

menyelenggarakan proses pembelajaran melalui asesmen (Freidman et al., 2001). Dengan 

kata lain penggunaan portofolio akan menjadikan asesmen merupakan bagian tak terpisahkan 

dari pembelajaran. Hal ini berimplikasi bahwa prosedur asesmen tidak hanya melalui 

pengukuran dan penguatan terhadap hasil belajar, akan tetapi lebih ke arah penguatan 

pengembangan strategi-strategi, sikap-sikap, keterampilan-keterampilan, dan proses kognitif 

yang esensial untuk pembelajaran sepanjang hayat. Lebih lanjut Freidman et al. (2001) 

memperinci manfaat portofolio, sebagai berikut: 

1. Sumbangan portofolio terhadap asesmen 

Sumbangan ini meliputi asesmen terhadap hasil pembelajaran, penyediaan bukti-bukti 

kinerja, penggambaran bukti-bukti yang dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu, 

kemajuan siswa sebagai hasil belajar, serta asesmen formatif dan sumatif.  
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2. Berfokus pada atribut-atribut kepribadian siswa 

Manfaat dalam area ini misalnya menyediakan bukti-bukti personal dan profesional 

dalam pembelajaran siswa, menyediakan umpan balik terhadap nilai-nilai, perasaan, dan 

cara untuk penanganan sejumlah pengalaman yang signifikan terhadap kepribadiannya.   

3. Menguatkan hubungan antara guru dan siswa 

Memungkinkan adanya dialog antar siswa dan dengan guru, mengingatkan siswa bahwa 

pembelajaran adalah proses dua arah, cerminan kerja siswa dan guru, meningkatkan 

harapan guru terhadap kemampuan berpikir dan pemecahan masalah siswanya.  

4. Merangsang penggunaan strategi-strategi reflektif 

Memfasilitasi penggunaan pengalaman masa lalu untuk pembelajaran dan mengenali 

kemajuan, merangsang penggunaan keterampilan reflektif, menggunakan strategi-strategi 

analisis dalam proses metakognitif, dan memungkinkan guru untuk memisahkan kualitas 

bukti dari kemampuan siswa dalam merefleksikan bukti tersebut. 

5. Meluaskan pemahaman terhadap kompetensi profesional  

Persepsi siwa dan interpretasinya terhadap pengalamannya akan menumbuhkan 

pemahaman siswa terhadap pertumbuhan profesional. Oleh karena itu, portofolio sangat 

bernilai untuk siswa.  

Hal lain yang bernilai adalah bahwa portofolio itu “nyata” (tangible), sehingga 

merupakan sarana efektif untuk berkomunikasi dengan siswa, orang tua, guru lain, dan 

kepala sekolah tentang kemajuan siswa (Jones, 2001). 

 

D. Jenis Portofolio 

Portofolio yang berbeda-beda jenisnya dihasilkan dari dan untuk memenuhi maksud dan 

konteks pendidikan. Tidak ada satu ‘portofolio”; terdapat berbagai portofolio (Foster and 

Masetr, dalam Klenowski, 2002). Berdasarkan tujuan asesmen portofolio, menurut 

Klenowski (2002) portofolio dapat dibagi menjadi: 1) portofolio untuk tujuan sumatif, 2) 

portofolio untuk sertifikasi dan seleksi, 3) portofolio untuk tujuan penilaian dan promosi, 4) 

portofolio untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran, 5) portofolio untuk tujuan 

pengembangan profesional.   

Menurut Duffy (1999), terdapat empat jenis atau tingkatan portofolio berdasarkan 

tanggung jawab  siswa terhadap kerjanya dan bagaimana guru membantu siswanya: 
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1. Portofolio Semua Hal (The Everything Portfolio) 

Portofolio semua hal (atau portofolio perkembangan) merupakan suatu kumpulan karya 

siswa melintasi berbagai variasi siswa, kelas, semester, atau tahun. Portofolio ini berisi 

karya siswa, baik selama proses maupun draft final. Seleksi karya dalam portofolio jenis 

ini bukan merupakan tujuan utama. Guru menggunakan portofolio jenis ini untuk 

mengevaluasi kemajuan siswa. Guru dapat menggunakan informasi dalam portofolio 

jenis ini untuk sebagai bahan pertemuan antara guru, siswa, dan orang tua atau antara 

guru dengan siswa. Secara umum, portofolio ini dievaluasi sebagai contoh karya siswa 

dalam berbagai tingkat pencapaian kompetensi, jadi cenderung sumatif.   

2. Portofolio Produk (The Product Portfolio) 

Di dalam portofolio produk, guru menyediakan daftar isi suatu topik atau produk. Siswa 

memasukkan contoh-contoh karyanya dalam area daftar isi tersebut. Portofolio ini 

menjadi semacam ceklis kompetensi. Guru merumuskan topik penting untuk dipelajari, 

dan siswa menyelesaikan tugas-tugasnya untuk menuntaskan topik tersebut, dan 

dibuktikan oleh terpenuhinya daftar isi seputar topik itu dengan karya siswa. Evaluasi 

portofolio ini berupa pertemuan antara guru dan siswa, dan selama pertemuan guru dapat 

memberikan umpan balik sumatif, namun umpan balik ini sebagai informasi formatif 

bagi siswa.  Guru memilih karya terbaik siswa, dan menjelaskan mengapa itu merupakan 

karya terbaiknya. Informasi dari penjelasan guru ini sangat bermanfaat bagi siswa untuk 

mengembangkan portofolio selanjutnya. 

3. Portofolio “Pameran” (The Showcase Portfolio) 

Di dalam portofolio “pameran” atau protofolio contoh, guru menyediakan daftar isi suatu 

topik, dan siswa mengevaluasi elemen-elemen untuk portofolionya dan memberikan 

alasan rasional untuk tiap seleksinya. Siswa diingatkan untuk tidak sekedar memasukkan 

karya yang dinilai baik oleh guru, akan tetapi harus pula mempertimbangkan audien dan 

tujuan portofolio itu. Di dalam evaluasi portofolio, guru melakukan pertemuan dengan 

siswa, dan guru memberikan umpan balik sumatif terhadap produk siswa serta umpan 

balik formatif tentang alasan siswa selama proses seleksi karyanya.  

4. Portofolio Tujuan (The Objective Portfolio) 

Tingkat terakhir adalah portofolio tujuan. Di dalam portofolio jenis ini, guru merumuskan 

daftar tujuan atau pernyataan tentang kualitas kinerja. Siswa menyeleksi dari kumpulan 
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karyanya untuk mempertemukan karya terbaiknya dengan tujuan tersebut.  Portofolio 

jenis ini sebaiknya tidak dibatasi pada karya tertulis saja, akan tetapi segala artifak dan 

kinerja siswa (misalnya dalam berbagai berbagai format media) yang berkaitan dengan 

tujuan atau kualitas kinerja yang diminta. Portofolio jenis ini membutuhkan kemampuan 

siswa dalam menganalisis tujuan, mereviu kemungkinan karya, menyeleksi contoh 

terbaik dari keterampilan yang diminta dalam tujuan, serta memberikan alasan seleksi 

karyanya. Untuk setiap tujuan yang telah dituntaskan, guru memberikan umpan balik 

kualitatif individual. Untuk tujuan yang belum dituntaskan, guru memberikan umpan 

balik formatif yang memungkinkan siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik 

tentang tujuan tersebut.   

 

E. Penerapan Asesmen Portofolio 

Portofolio haruslah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Menurut 

Gronlund (2003) pertimbangan utama dalam perencanaan pengembangan portofolio adalah 

tujuan portofolio, jenis-jenis bukti yang dimasukkan, petunjuk untuk menyeleksi dan 

mengevaluasi isi, merawat dan menggunakan portofolio, serta mengevaluasi portofolio. 

Dalam mengevaluasi kinerja siswa secara keseluruhan yang tercermin dalam portofolio, 

dapat disusun kriteria umum untuk mengevaluasi struktur portofolio, tingkat kemajuan siswa, 

serta rubrik skor keseluruhan. Secara lebih operasional Cooper (dalam Sweat-Guy & 

Buzzetto-More, 2006) mengidentifikasi enam langkah apabila hendak melakukan asesmen 

portofolio: mengidentifikasikan ruang lingkup keterampilan, mendesain hasil belajar yang 

dapat diukur, mengidentifikasikan strategi pembelajaran, mengidentifikasikan indikator 

kinerja, mengumpulkan bukti, dan penilaian. Walaupun tampak operasional, pernyataan 

Cooper ini lebih mengarah kepada langkah-langkah asesmen kinerja secara umum. 

 Klenowski (2002) merumuskan langkah-langkah pengembangan asesmen portofolio, 

yang ia bagi menjadi tiga fase, sebagai berikut: 

1. Fase satu: Konseptualisasi portofolio 

Fase ini meliputi pemahaman asesmen perkembangan, kontinum perkembangan, peta 

kemajuan, dan acuan patokan. Kemampuan untuk mengembangkan dokumen portofolio 

memerlukan waktu dan ditunjukkan oleh akumulasi koleksi karya. Maksud asesmen 

perkembangan adalah untuk menilai pencapaian siswa dalam peta kemajuan, kontium 
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perkembangan, atau seperangkat deskriptor kemajuan untuk mengidentifikasikan 

pengalaman belajar yang sesuai dan memonitor belajar siswa. Kegiatan ini di dalam 

“ranah KTSP” mirip dengan merumuskan pengalaman belajar dan indikator dari suatu 

level Kompetensi Dasar (KD). Tabel 1 menunjukkan contoh kontinum perkembangan 

untuk “Penyelidikan, Komuniksi, dan Partisipasi”, Tabel 2 memperlihatkan contoh cara 

siswa dalam mendemonstrasikan kinerja dalam  “Penyelidikan, Komuniksi, dan 

Partisipasi”, Tabel 3 menunjukkan indikator kunci pada berbagai kontinum 

“Penyelidikan, Komuniksi, dan Partisipasi”. 

Tabel 1: Contoh Kontinum Perkembangan untuk “Penyelidikan, Komuniksi, dan Partisipasi” 

Untai: penyelidikan, komunikasi, dan partisipasi  
Sub untai: merencanakan penyelidikan 
Siswa secara kritis mereviu dan merefleksikan pemahaman, mereka, memformulasikan pertanyaan 
sebagai fokus penyelidikan, memprediksi kemungkinan jawaban atau memformulasikan hipotesis dan 
mendesain metode yang sesuai untuk mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi 
Siswa:  

FOS Menunjukkan minat terhadap orang dan tempat 
Level 1 Memberikan ide-ide dan saran yang relevan dari pengalaman langsung mereka atau dari 

stimulus yang diberikan 
Level 2 Mengidentifikasikan, memberikan pertanyaan fokus, beberapa faktor yang ditinjau dalam 

konteks sosial dan lingkungan 
Level 3 Merencanakan penyelidikan untuk suatu topik, dengan menidentifikasi sumber-sumber 

informasi yang mungkin dan membuat prediksi sederhana berdasarkan pengalaman 
pribadi  

Level 4 Mengidentifikasikan jenis-jenis observasi, data dan sumber yang sesuai dengan topik dan 
memutuskan bagaimanahal tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi 

 

Tabel 2: Contoh cara siswa dalam mendemonstrasikan kinerja dalam  “Penyelidikan, Komuniksi, 
dan Partisipasi” 

Untai: penyelidikan, komunikasi, dan partisipasi 
Sub Untai: merencanakan penyelidikan  
Level 1 Level 2 
Memberikan ide-ide dan saran yang relevan dari 
pengalaman langsung mereka atau dari stimulus 
yang diberikan 

Mengidentifikasikan, memberikan pertanyaan fokus, 
beberapa faktor yang ditinjau dalam konteks sosial 
dan lingkungan 

Bukti-bukti akan didapat saat siswa, misalnya: 
• Berdiskusi tentang sebuah topik dengan 

menggunakan informasi dari pengalaman 
sehari-hari atau dari stimulus misalnya 
gambar, film, atau cerita 

Bukti-bukti akan didapat saat siswa, misalnya: 
• Berpartisipasi dalam curah pendapat kelompok 

untuk mengidentifikasikan konsep kunci topik 
• Mendeskripsikan apa yang akan diselidiki dan 

bagaimana cara mengumpulkan informasi 
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• Memformulasikan pertanyaan sederhana 
untuk mengumpulkan informasi spesifik 
untuk mendapatkan klarifikasi 

• Merancang pertanyaan untuk menanyai individu 
atau kelompok untuk topik yang diberikan 

• Dengan bantuan guru bekerjasama dengan orang 
untuk menggunakan teknik-teknik 
membangkitkan ide-ide kreatif 

• Menegosiasikan aturan kelompok dan mengikuti 
aturan tersebut. 

Tabel 3 Contoh Indikator Kunci pada Berbagai Kontinum “Investigasi, Komuniksi, dan 

Partisipasi” 

Untai: penyelidikan, komunikasi, dan partisipasi 
Sub Untai: merencanakan penyelidikan  
Level 1 Level 2 
Memberikan ide-ide dan saran yang relevan dari 
pengalaman langsung mereka atau dari stimulus 
yang diberikan 

Mengidentifikasikan, memberikan pertanyaan fokus, 
beberapa faktor yang ditinjau dalam konteks sosial 
dan lingkungan 

Indikator Kunci: 
• Bertanya, menjawab pertanyaan, atau 

memberikan saran tentang sebuah topik 
•  Memformulasikan pertanyaan sederhana 

untuk mendapatkan klarifikasi 

Indikator Kunci: 
• Mengidentifikasikan faktor-faktor yang 

berpengaruh atau yang berhubungan dengan topik 
• Memberikan pertanyaan fokus tentang suatu 

topik 
• Mendeskripsikan apa yang akan diselidiki dan 

bagaimana cara mengumpulkan informasi 
• Merancang pertanyaan untuk menanyai individu 

atau kelompok untuk topik yang diberikan 
• Bekerjasama dengan orang lain untuk 

menggunakan teknik-teknik membangkitkan ide-
ide kreatif 

• Menegosiasikan aturan kelompok dan mengikuti 
aturan tersebut. 

 

2. Fase dua: Pengembangan portofolio 

Kegiatan dalam fase ini meliputi asesmen formatif, umpan balik, asesmen kinerja, dan 

memantapkan validitas. Asesmen formatif terjadi pada selama proses dan ditujukan untuk 

meningkatkan pembelajaran siswa. Proses kompleks ini cenderung berpusat pada guru, 

dengan guru berperan memberikan umpan balik pada aspek-aspek spesifik yang 

ditujukan untuk membantu siswa memperbaiki kinerjanya. Asesmen kinerja dapat 

menjadi bagian integral dari karya portofolio. Validitas portofolio akan dibahas dalam 

subbab tersendiri.  
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3. Fase tiga: Penilaian portofolio 

Kegiatan dalam fase ini meliputi memastikan reliabilitas, standar, asesmen sumatif, dan 

asesmen holistik. Hal yang berkaitan dengan reliabilitas dibahas dalam subbab tersendiri. 

Asesmen sumatif berimplikasi pada peninjauan kinerja yang telah lalu. Di dalam 

portofolio, asesmen sumatif ditujukan untuk menentukan karya siswa dibandingkan 

dengan kriteria target (standar). Tabel 4 merupakan contoh kriteria portofolio yang 

diwujudkan dalam bentuk rubrik (kriteria penilaian) asesmen portofolio, dikutip dari 

Woelfel (2008)   

Tabel 4:  Contoh Rubrik Portfolio Performance Assessment LiveText E-Portfolio 

Kriteria Target (6 Angka) Diterima (3 Angka) Tidak Diterima(0) 
Presentation/Proffesional 
Look 

   

Format    
Work Samples    
Resume or Vita    
Leadership Philosophy 
or Professional Identity 
Statement 

   

 

Jika dicermati, rangkuman uraian Klenowski di atas merupakan fase pengembangan 

asesmen dari sisi guru. Pengembangan asesmen portofolio dari perspektif siswa menurut 

Friedman et al. (2001) berupa tugas-tugas siswa, meliputi orientasi, produksi dan seleksi 

karya/bukti, memasukkan bukti ke dalam portofolio, menuliskan refleksi, presentasi, dan 

melengkapi form evaluasi.  

Menurut Hein & Price (1994) refleksi merupakan bagian terpenting dalam proses 

portofolio. Siswa dapat menjelaskan secara lisan maupun tertulis mengapa siswa menyeleksi 

seperti itu dan penjelasan tersebut merupakan bagian dari portofolio. Proses portofolio 

mendorong siswa menjadi pebelajar reflektif tentang apa yang telah mereka kerjakan, 

kesulitan-kesulitan yang ditemui, dan apa yang telah dipelajarinya. 

Tabel 5 menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang disarankan untuk memandu asesmen-

diri siswa pada setiap tahap dalam dalam penyiapan portofolio yang dirumuskan oleh 

Wagner dan Lilly (1999). 
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Fontana (1995) menyatakan adanya benchmark dalam asesmen portofolio. Benchmark, 

menurut Fontana adalah sebuah contoh  portofolio tipikal untuk setiap tingkatan.  Dengan 

adanya  benchmark, siswa memiliki gambaran serta target ‘portofolio terbaik’ yang mungkin 

dapat dikembangkan olehnya. 

 

 

Tabel 5: Memandu siswa dalam asesmen-diri dan aktivitas berbasis tujuan melalui 

penggunaan portofolio 

Langkah-langkah 
dalam Penyiapan 

Portofolio 

Pertanyaan-pertanyaan yang Disarankan Swasesmen dan 
Setting Aktivitas 
Berbasis Tujuan 

Collecting Hal –hal apa yang kamu mampu lakukan dengan 
baik? 
Hal-hal apa tentang dirimu yang layak diketahui 
orang lain?  

Mengumpulkan artifak 
untuk menggambarkan 
elemen-elemen 
penting 

Selecting Bagaimanakah kamu menunjukkan apa yang 
kamu dapat lakukan dengan baik atau apa yang 
telah kamu pelajari? 
Bagaimanakah item tersebut menunjukkan 
tentang dirimu? 
Apa yang telah kamu pelajari? 
Bagaimanakah kamu mengetahui hal itu? 
Mengapa hal itu penting? 

Mengidentifikasi dan 
mengases kekuatan 
dan wilayah perbaikan 

Reflecting 

Conferencing Apa yang masih kamu perlukan untuk kamu 
pelajari? 
Apa yang akan kamu lakukan untuk membantu 
dirimu dalam mempelajarinya? 

Merumuskan tujuan-
tujuan belajar seorang 
siswa dan rencana aksi 
untuk mencapai tujuan 
tersebut 

Sharing  

Projecting 

 

F. Isu-isu Teknis tentang Portofolio 

1. Validitas Portofolio 

Validitas dalam asesmen portofolio mengacu kepada bukti yang tersedia untuk 

interpretasi asesmen dan konsekuensi potensial dalam pemanfaatan asesmen (Klenowski, 

2002). Semua asesmen pada dasarnya berdasarkan sampling perilaku atau kinerja yang 

digunakan untuk generalisasi ke ‘semesta perilaku’ (Nuttal, dalam Klenowski, 2002). 
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Sampling perilaku ini pada akhirnya bergantung pada asesor/guru, sehingga hal ini 

menjadi titik kritis validitas asesmen, termasuk asesmen portofolio. Dikaitkan dengan 

istilah-istilah validitas yang umum, Nitko (dalam Klenowski, 2002) menyatakan sebagai 

berikut: 

a. Validitas isi di dalam portofolio antara lain ditunjukkan apakah karya di dalam 

portofolio searah dengan tujuan pembelajaran.  

b. Validitas konstruk di dalam portofolio antara lain ditunjukkan, apakah karya di dalam 

portofolio mencerminkan keterampilan yang sesuai dengan konstruk keterampilan. 

(Sebagai contoh, keterampilan pemecahan masalah memiliki konstruk yang berbeda 

dengan keterampilan komunikasi). 

c. Validitas kriteria menunjukkan seberapa baik korelasi atau prediksi pengukuran 

kriteria eksternal dengan fokus asesmen. 

Friedman et al. (2001) menyatakan bahwa kekuatan asesmen portofolio adalah asesmen 

portofolio memiliki kekuatan validitas prediktif, yakni menunjukkan kekuatan untuk 

memprediksi kinerja atau profesionalitas selanjutnya.  

 

2. Reliabilitas Portofolio 

Esensi dari reliabilitas portofolio adalah apakah hasil asesmen dari portofolio serupa 

masih sama jika dilakukan oleh dua orang asesor? Garret et al. (2003), setelah 

menganalisis bahwa berbagai penelitian yang ada masih memfokuskan pada bagaimana 

menerapkan asesmen alternatif dan dampak asesmen alternatif, merumuskan dasar 

metodologi untuk proses establishing  dan refining sistem penskoran asesmen alternatif 

untuk skala luas, dengan memfokuskan pada reliabilitas asesmen portofolio. Garret et al. 

(2003) merumuskan enam kriteria untuk penskoran portofolio yang reliabel, yakni: 

1)  Penskoran harus terjadi pada kondisi yang sama.  

2)  Kriteria yang spesifik, dibuktikan oleh rubrik penskoran, harus dipahami dan 

digunakan. 

3)  Contoh-contoh (eksemplar) harus tersedia untuk tiap tingkat skala penskoran. 

4)  Pengecekan berkala untuk reliabilitas harus dilakukan. 

5)  Penilaian multipel harus digunakan dalam penskoran. 



11 
 

6)  Pencatatan akurat dan evaluasi proses harus dilakukan untuk memonitor hasil-

hasilnya. 

Berbagai pilihan statistik tersedia untuk melaporkan analisis hasil reliabilitas, antara 

lain interrater agreement, kappa Cohen, dan koefisien korelasi Pearson untuk reliabilitas 

(Garret et al., 2003). Interrater agreement didefinisikan sebagai proporsi dari total 

pasangan penilai, digunakan untuk pengukuran reliabilitas parsial.            

Kappa Cohen, dilambangkan k, menggambarkan proporsi agreement yang diamati yang 

lebih besar daripada sekedar kemungkinan.      1    

Harga k terentang antara -1,00 hingga 1,00. Jika k = 1,00, ini menunjukkan adanya 

agreement yang sempurna antar penilai. Jika k = 0, ini menunjukkan tingkat agreement 

yang didapatkan oleh kemungkinan/peluang. Harga k kurang dari nol menunjukkan 

tingkat agreement yang lebih kecil dari sekedar kemungkinan.  Interrater agreement dan 

Kappa Cohen tidak dapat digunakan untuk skor yang berupa rentangan. Koefisien 

korelasi Pearson dapat memberikan data yang menggambarkan keseluruhan distribusi 

skor, serta memberikan informasi untuk monitoring dan training penilai (Garret et al., 

2003).   

 

G. Portofolio Elektronik (e-Portfolio)  

Portofolio elektronik, selanjutnya disingkat e-portofolio, adalah koleksi digital artifak-

artifak yang merepresentasikan indivisual, kelompok, komunitas, organisasi, atau institusi 

(Lorenzo & Ittelson, 2005). Koleksi ini dapat diletakkan pada media cakram padat (CD atau 

DVD) maupun web. Pada saat ini World Wide Web (WWW) telah mempermudah berbagai 

pekerjaan, termasuk dalam pendidikan. Hypertext markup language (HTML) menyokong 

hyperlinking, termasuk membuat bentuk web. Bentuk web mudah dibuat, diedit, disimpan, 

dan ditayangkan. Web dapat menyokong pembelajaran dengan berbagai macam cara. Bentuk 

web dapat meniadakan kertas dalam asesmen tertulis. Web memungkinkan karya siswa 

tersedia untuk setiap orang di dalam komunitas pembelajarannya, baik siswa yang lain, guru, 

orang tua, maupun administrator, menyediakan sarana bagi guru atau siswa yang alain untuk 
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mengomentari karya seorang siswa. Dengan menggunakan bentuk web, siswa dapat 

mengkompilasi karya-karyanya yang terus berkembang dan kemampuan bentuk web untuk 

hal tanpa batas. Suatu koleksi karya siswa ini akan menunjukkan upaya, kemajuan, dan 

kemampuan siswa, dan ini merupakan portofolio siswa. Dengan demikian, bentuk web dapat 

digunakan untuk mengoleksi portofolio oleh (maha)siswa, dan dengan mudah dapat diakses 

oleh (maha)siswa lain, guru/dosen, orang tua, dan berbagai pihak lain.  Portofolio dalam 

bentuk web ini selanjutnya disebut portofolio elektronik, disingkat e-portofolio.  

 Menurut University of British, e-portofolio merupakan koleksi berbasis web dan bersifat 

personal dari kerja, tanggapan terhadap kerja, dan merefleksikan penggunaan keterampilan 

kunci dan prestasi untuk berbagai konteks dan periode. Di dalam e-portofolio, maha(siswa) 

mengkoleksi, menseleksi, dan merefleksi (collect, select, and reflect) pembelajarannya di 

dalam dan di luar kelas (Lakin, et al., 2003). E-Portofolio memberikan tambahan kuat dalam 

asesmen karena menyediakan nilai tambah dan memperkaya siswa. Melalui e-portofolio, 

tanggungjawab pembelajaran dikomunikasikan kepada siswa dan menjadikan pembelajaran 

berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hewet (dalam Leah & Sharon, 2006), 

bahwa e-portofolio membuat siswa merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap 

pembelajarannya. 

E-portofolio memerlukan sistem yang harus dikembangkan lebih dahulu, selanjutnya 

(maha)siswa dapat mengakses template e-portofolio untuk diisi dengan karya-karyanya. 

Sistem e-portofolio dapat didesain sesuai penjelasan Love &  Cooper (dalam Sweat-Guy & 

Buzzetto-More, 2006), yakni sistem e-portofolio haruslah menekankan pada tujuan 

pembelajaran daripada isu-isu teknis, sehingga e-portofolio seyogyanya mengandung 

template-template yang memudahkan siswa membangun portofolio sesuai dengan bahannya 

dan memungkinkan siswa memberi komentar yang memberikan arah bahwa e-portofolio 

sebagai metadokumentasi. Sedangkan menurut Darren (2003), terdapat lima elemen yang 

harus diperhatikan dalam mendesain sistem e-portofolio, yakni desain, semantik, pembuatan 

(factoring), komunitas, dan desentralisasi. 

Salah satu sistem e-portofolio yang telah dikembangkan dan diteliti adalah StoneSoup 

oleh Robin (2006).  StoneSoup merupakan sistem aplikasi portofolio yang memfokuskan 

pada proses belajar siswa, dengan area yang diteliti berupa bentuk web yang memungkinkan 

siswa untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang telah mereka pelajari, digunakan sebagai 
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jembatan untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa. Terdapat empat kategori standar 

(yang dapat diubah oleh guru sesuai kebutuhan) dalam StoneSoup, seperti ditunjukkan dalam 

Tabel 6.  

Contoh lain sistem e-portofolio adalah PebblePAD, suatu siitem e-portofolio yang 

dikembangkan oleh Universitas Wolverhampton dengan Pebble Learning (Orsini-Jones dan 

De, 2007). Sistem ini memungkinkan siswa (dan staf) membangun koleksi karyanya yang 

berkaitan dengan studinya, pengembangan diri, pengembangan profesional berkelanjutan, 

atau berbagai kejadian yang signifikan secara personal. Sistem ini menyediakan berbagai 

form masukan yang terstruktur yang dirancang untuk mengakomodasi rekaman/catatan 

berbagai keterampilan, pengalaman, dan refleksi. Rekaman dan file ini selanjutnya 

dimasukkan dalam webfolio (website personal) yang dapat dibagi dengan audiens eksternal 

sehingga memfasilitasi umpan balik dan asesmen. PebblePAD memfasilitasi refleksi dan 

‘metarefleksi’, dalam bentuk seksi experience, reflection, conclusion, and planning.  

Tabel 6: Kategori dan Elemen dalam e-Portofolio StoneSoup 

Keadaan Ketegori Kategori Elemen 
Standar Explore 

Create 
Discuss 
Reflect 

Background, reading, resources, asignments 
Writing, activities, presentation, new question 
Informal, experts, teacher, librarian 
Description, strory, responses 

Disesuaikan oleh 
Guru IPA 

Explore 
Create 
Discuss 
Reflect 

Purposes, hypothesis, procedure, materials 
Graph, tables, journals 
Conclusions, implications 
New step, new problems, new questions 

 

Model lain e-portofolio dipaparkan oleh Klamma et al. (2007), yakni e-portofolio 

untuk perusahaan dan perkuliahan yang merupakan proyek Learning Network for Learning 

Design (LN4LD) dengan titik kritis pada pemanfaatan dan pengembangan komunitas belajar.  

Dalam pemaparan selanjutnya dinyatakan bahwa e-portofolio dapat mengadopsi konsep B-

logging, sebagai contoh Confolio, nama dari sistem e-portofolio yang mengandung jaringan 

publikasi opini, di mana tiap pemilik portofolio dapat mempublikasikan opini terhadap 

sesuatu dan opini tersebut terlihat oleh “target”, yang berimplikasi pada interaksi yang lebih 

kuat.  
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Palmer & Naeve (dalam Klamma et al., 2007) mengembangkan sistem e-portofolio 

yang diberi nama Conzilla dan digunakan sebagai distributed conceptual blogging, yakni 

peta-konteks dibuat secara kolaboratif dalam ruang yang berbeda, dengan tiap partisipan 

mengontrol ruangannya dengan melihat dan mempublikasikan. Sistem ini memungkinkan 

untuk menggunakan serta memperluas konsep dan hubungan antar konsep yang 

dipublikasikan oleh yang lain, serta memberi tambahan isi dan komentar (metadata) terhadap 

konsep, hubungan-konsep, dan peta konteks yang dipublikasikan oleh yang lain. 

Menurut Baret (2007), sistem e-portofolio berdasarkan perangkat dan layanannya, 

untuk kebutuhan individual dan institusional, dapat dikelompokkan sesuai Tabel 7. 

Pengelompokan ini juga dipakai sebagai dasar bagi Woelfel dalam mengembangkan sistem 

e-portofolio LiveText (2008). 

 Tabel 7: Pengelompokan Sistem e-Portofolio 

Kategori Penjelasan Layanan untuk 
Institusional 

Authoring 
tools 

Dapat digunakan untuk membuat portofolio secara 
offline, namun memerlukan server web untuk 
mempublikasikan secara online (misalnya Mozilla 
Composer, Dremwiver, FrontPage, dan yang 
sejenis). 

Software 
Memerlukan server 

Static Web 
Services 

Terdapat server web statis yang menyediakan 
layanan untuk individual atau institusional untuk 
membuat dan mempublikasikan portofolionya, 
interaksi terbatas (misalnya GeoCities, eFolio 
Minnesota, GooglePage, dan yang sejenis) 

Hosted Service: 
Sistem yang diadopsi 
institusi. Tidak 
memerlukan server 
untuk hosting portofolio 

Interaktif Web 
Service 

Merupakan server web dinamis yang menyediakan 
layanan untuk individual atau institusional untuk 
membuat dan mempublikasikan portofolionya, dan 
memungkinkan interaksi secara luas (misalnya 
WordPress (blog), Wikispace, EduSpaces (Elgg), 
ZOHO Writer, dan yang sejenis)  

Assessment Systems: 
Sistem hosting yang 
dapat diadopsi institusi, 
memfasilitasi interaksi 
dan manajemen data 

 

Menurut Kersten (dalam Hyndman dan Hyndman, 2005), e-portofolio memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan keterampilan teknologi yang dipelajari 

secara mandiri dan hal ini membuatnya percaya diri,  penerapan teknologi dalam 

pengintegrasian karya  siswa akan memandu pembelajaran selanjutnya, e-portofolio 



15 
 

menyediakan audiens autentik saat siswa mempublikasikannya ke web, dan e-portofolio 

menyediakan sarana unik bagi siswa untuk memperkenalkan dirinya sendiri.    

Keunggulan e-portofolio dibandingkan dengan portofolio tradisional berbasis kertas 

menurut Beetham (dalam Orsini-Jones dan De, 2007) adalah: 

1) Sistem berbasis kertas tidak dapat mengakomodasi peningkatan jangkauan asesmen 

dan tidak fleksibel. 

2) Pada saat ini umumnya perguruan tinggi telah memanfaatkan eLearning secara 

ekstensif. 

3) E-Portofolio dengan mudah mempublikasikan dalam bentuk web dan secara 

profesional dapat ‘dilihat dan dirasakan’. 

4) E-portofolio merupakan platform yang dapat digunakan untuk lintas keseluruhan 

kurikulum. 

5) E-portofolio umumnya dirancang untuk  mendukung Perencanaan Pengembangan 

Personal dan meningkatkan praktik keterampilan reflektif dan mandiri (kunci sukses 

di dalam dunia akademik dan profesional). 

6) E-portofolio berpusat pada pengguna, yakni pebelajar yang memiliki pilihan terhadap 

siapa yang ‘dimungkinkan’ masuk ke dalam lingkungannya. 

7) E-portofolio memungkinkan adanya sharing dengan sejumlah antar-muka (interface). 

E-Portofolio membuat siswa melakukan refleksi diri dengan menyediakan beragam 

fitur untuk mengekspresikan pengalaman belajarnya, dan merupakan bentuk asesmen yang 

efektif untuk mendorong siswa dan dosen mengases keterampilan-keterampilan yang tidak 

dapat diases oleh asesmen tradisional, misalnya berpikir tingkat tinggi, berkomunikasi, dan 

berkolaborasi  (Sweat-Guy & Buzzetto-More, 2006). Pernyataan ini mengindikasikan bahwa 

asesmen e-portofolio dapat digunakan untuk mendorong dan merefleksi diri pertumbuhan 

keterampilan generik pada siswa. 

Penelitian Bhattacharya et al. (2007) menunjukkan adanya manfaat e-portofolio 

terhadap siswa, guru, administrator, dan sumber daya manusia lain untuk keperluan 

pembelajaran, asesmen, dan tenaga kerja. Akan tetapi, diperlukan kehati-hatian dalam 

mengkaji basis teori tentang konsep e-portofolio sebelum mengimplementasikannya. 

Penelitian Cranney et al. (2005) menunjukan bahwa dengan mengikutkan e-portofolio ke 

dalam kurikulum dan menyediakan struktur pengembangan e-portofolio yang spesifik dalam 
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perkuliahan, terdapat peningkatan kepedulian terhadap tingkat kemampuan pada diri siswa 

dan siswa terdorong untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuannya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa asesmen portofolio dapat mendorong pertumbuhan kesadaran dan 

motivasi untuk berkembang, yang merupakan salah satu atribut keterampilan generik, yang 

memberi peluang perlu ditelitinya pemanfaatan sistem asesmen e-portofolio untuk 

menumbuhkan berbagai keterampilan generik yang lain. 

 Penelitian Oliver et al. (1999) menemukan bahwa keterampilan generik dapat 

dikembangkan dalam lingkungan pembelajaran berbasis-web. Temuan ini mengindikasikan 

fungsi web dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan keterampilan generik, dalam hal ini 

web dimanfaatkan untuk membangun sistem asesmen e-portofolio untuk menumbuhkan 

keterampilan generik. 
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