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ABSTRAK 

Dewasa ini teknologi informasi dan komunikasi telah digunakan dalam bidang 
pendidikan, termasuk pemanfatannya dalam asesmen. Penelitian ini bertujuan 
untuk menemukan dan menjelaskan pelajaran fundamental yang dapat dipetik 
dari awal penerapan ePortfolio sebagai bagian dari asesmen perkuliahan 
Pendidikan IPA bagi calon pengajar SD. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa 
S1 PGSD, berjumlah 40 orang. Sistem asesmen ePortfolio memanfaatkan situs 
penyedia blog yang populer sebagai tempat mahasiswa mengunggah karyanya 
serta melihat dan mengomentari karya temannya. Pada akhir semester 
mahasiswa mendapatkan angket tentang empat hasil pembelajaran melalui e-
Portfolio: peningkatan keterampilan teknologi, kepercayaan diri, refleksi diri, 
dan kemauan untuk terus berkembang. Setelah penerapan asesmen e-Portfolio 
selama 1 semester, pemanfaatan TIK untuk asesmen ePortfolio membuat 
mahasiswa menyatakan lebih percaya diri untuk memanfaatkan TIK dan 
meningkatkan keterampilan memanfaatkan TIK, walaupun tidak selalu dimbangi 
dengan rajinnya mengunggah karya mereka. Penelitian ini juga menunjukkan, 
melalui asesmen ePortfolio, hampir seluruh mahasiswa subyek penelitian 
berkeinginan untuk terus berkembang dalam bentuk menampilkan karyanya. 
Akan tetapi, asesmen ePortfolio ini belum membuat mahasiswa melakukan 
aktivitas refleksi diri, yang sebenarnya merupakan salah satu kemampuan kunci 
untuk mengembangkan dirinya. Kemungkinan hal ini disebabkan jangka waktu 
asesmen ePortfolio yang baru berlamngsung 2 bulan, sehingga kesempatan 
untuk melakukan hal itu belum ada. 
Kata kunci:  asesmen ePortfolio, kepercayaan diri, keterampilan TIK, 

kemauan untuk berkembang, refleksi diri.  
 
 
 

A. Pendahuluan 

Berdasarkan berbagai hasil penelitian di bidang asesmen portofolio, telah 

disadari bahwa asesmen portfofolio mempunyai potensi menguatkan hubungan 

antara kurikulum, asesmen, dan pedagogi (Klenowski, 2002). Penggunaan 

portofolio untuk asesmen pebelajar memungkinkan pebelajar dan pengajar 

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 
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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. 

Portofolio elektronik, selanjutnya disingkat ePortfolio, adalah koleksi 

digital artifak-artifak yang merepresentasikan individual, 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 pebelajar tersedia untuk setiap orang di dalam komunitas 

pembelajarannya, baik pebelajar yang lain, pengajar, orang tua, maupun 

administrator, menyediakan sarana bagi pengajar atau pebelajar yang alain 

untuk mengomentari karya seorang pebelajar. Dengan menggunakan bentuk 

web, pebelajar dapat mengkompilasi karya-karyanya yang terus berkembang 

dan kemampuan bentuk web untuk hal tanpa batas. Suatu koleksi karya 

pebelajar ini akan menunjukkan upaya, kemajuan, dan kemampuan pebelajar, 

dan ini merupakan portofolio pebelajar. Dengan demikian, bentuk web dapat 

digunakan untuk mengoleksi portofolio oleh pebelajar, dan dengan mudah dapat 

diakses oleh pebelajar lain, pengajar, orang tua, dan berbagai pihak lain.  

Portofolio dalam bentuk web ini selanjutnya disebut portofolio elektronik, 

disingkat ePortfolio.  

 Menurut University of British, ePortfolio 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 ePortfolio, pebelajar mengkoleksi, menseleksi, 

dan merefleksi (collect, select, and reflect) pembelajarannya di dalam dan di 

luar kelas (Lakin, et al., 2003). ePortfolio memberikan tambahan kuat dalam 

asesmen karena menyediakan nilai tambah dan memperkaya pebelajar. Melalui 



3 
 

ePortfolio, tanggungjawab pembelajaran dikomunikasikan kepada pebelajar dan 

menjadikan pembelajaran berpusat pada pebelajar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Hewet (dalam Wickersham & Chamber, 2006), bahwa ePortfolio 

membuat pebelajar merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap 

pembelajarannya. 

Menurut Kersten (dalam Hyndman dan Hyndman, 2005), ePortfolio 

memberikan kesempatan kepada pebelajar untuk mengaplikasikan keterampilan 

teknologi yang dipelajari secara mandiri dan hal ini membuatnya percaya diri,  

penerapan teknologi dalam pengintegrasian karya  pebelajar akan memandu 

pembelajaran selanjutnya, ePortfolio menyediakan audiens autentik saat 

pebelajar mempublikasikannya ke web, dan ePortfolio menyediakan sarana unik 

bagi pebelajar untuk memperkenalkan dirinya sendiri.    

EPortfolio membuat pebelajar melakukan refleksi diri dengan 

menyediakan beragam fitur untuk mengekspresikan pengalaman belajarnya, 

dan merupakan bentuk asesmen yang efektif untuk mendorong pebelajar 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 ePortfolio dapat digunakan untuk mendorong 

dan merefleksi diri. Penelitian Bhattacharya, et al. (2007) menunjukkan adanya 

manfaat ePortfolio terhadap pebelajar, pengajar, administrator, dan sumber 

daya manusia lain untuk keperluan pembelajaran, asesmen, dan tenaga kerja. 

Penelitian Cranney, et al. (2005) menunjukan bahwa dengan mengikutkan 

ePortfolio ke dalam kurikulum dan menyediakan struktur pengembangan 

ePortfolio yang spesifik dalam perkuliahan, terdapat peningkatan kepedulian 

terhadap tingkat kemampuan pada diri pebelajar dan pebelajar terdorong untuk 

mengembangkan lebih lanjut kemampuannya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

asesmen portofolio dapat mendorong pertumbuhan kesadaran dan motivasi 

untuk berkembang. 

Akan tetapi, implementasi ePortfolio berkaitan dengan aplikasi teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK). Masalah-masalah yang muncul dalam 

penerapan TIK di bidang pendidikan kemungkinan besar juga akan muncul di 
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dalam penerapan TIK untuk asesmen ePortfolio. Masalah-masalah ini meliputi 

investasi sarana TIK, pemeliharaan, dan yang tidak kalah perubahan penting 

sikap dan budaya  pebelajar dan pengajar dalam pemanfaatan TIK untuk 

pendidikan. Penelitian Wickersham dan Sharon (2006) memperlihatkan bahwa 

mahasiswa pada tingkat master pendidikan yang dikenai asesmen ePortfolio 

selama satu semester masih memandang ePortfolio ini sebagai komponen 

eksternal dalam perkuliahan masternya dan terdapat penghalang (barrier) 

berupa penguasaan TIK mahasiswa.  

Hasil-hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut penerapan asesmen ePortfolio untuk mendapatkan 

gambaran awal apakah asesmen ini memang dapat diterapkan dan memperoleh 

hasil sepadan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk menemukan dan menjelaskan pelajaran fundamental yang dapat dipetik 

dari penerapan awal asesmen ePortfolio sebagai bagian dari asesmen 

perkuliahan Pendidikan IPA bagi calon pengajar SD. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan desain post test 

one group design (Grinnel, 1988). Sebagai subyek penelitian adalah mahasiswa 

S1 calon guru SD berasrama di salah satu jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar (PGSD) pada perguruan tinggi negeri di Jawa Timur yang memprogram 

matakuliah Pendidikan IPA, berjumlah 40 orang. Konteks mahasiswa berasrama 

PGSD ini dipilih, dengan pertimbangan di dalam lingkungan asrama dan di 

kampus terdapat fasilitas komputer dan internet yang memadai. Penelitian 

dilakukan selama semester gasal 2008/2009. 

Perlakuan yang dikenakan terhadap subyek penelitian adalah penerapan 

asesmen ePortfolio dalam perkuliahan Pendidikan IPA, seperti ditunjukkan 

dalam Gambar 1. Peneliti tidak membuat sendiri sistem template ePortfolio, 

melainkan memanfaatkan layanan gratis web-blog yang populer 

(www.blogger.com), dengan pertimbangan sistem sangat luwes dan memiliki 

jangkauan pengguna yang banyak. Matakuliah Pendidikan IPA dipilih sebagai 

sumber karya mahasiswa, dengan pertimbangan matakuliah ini menghasilkan 
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output karya mahasiswa yang beragam, antara lain dari laporan praktikum 

pembelajaran IPA SD, laporan field study pembelajaran IPA di SD, makalah 

hakikat IPA dan keterampilan proses IPA, dan makalah pembelajaran IPA 

inovatif.  

Pada akhir semester, subyek penelitian diberi angket. Angket ini 

dikonstruksi untuk mendapatkan temuan tentang empat hasil pembelajaran 

melalui asesmen ePortfolio: peningkatan keterampilan teknologi, kepercayaan 

diri, refleksi diri, dan kemauan untuk terus berkembang. Angket menggunakan 

skala Likert dengan tiga alternatif plihan (setuju, tidak setuju, dan ragu-ragu), 

berjumlah 12 butir pertanyaan. Hasil tanggapan ini selanjutnya dianalis secara 

deskriptif. 

 

 

Perkuliahan IPA: 
- Kuliah 
- Field study 
- Praktikum di laboratorium 

pembelajaran 
- Diskusi 
- Latih ajar awal 

Karya (artifak) mahasiswa: 
- Makalah 
- Laporan Field study 
- Laporan Praktikum  
- UTS 
- Catatan-catatan lain 

Mahasiswa: 
- membuat alamat email 
- membuat alamat blog 

sebagai penampung 
portofolionya 

- membuat biodata pada 
alamat blog  

Mahasiswa mengunggah 
(upload) karyanya pada 

blognya. 

ePortfolio 
MAHASISWA 

Komentar 
pengunjung 

blog dan 
dosen 

Refleksi dan 
revisi oleh 
mahasiswa 

Gambar 1: Alur asesmen ePortfolio pada subyek penelitian 
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C. Hasil dan Pembahasan 

Kegiatan mengunggah (upload) hasil karya mahasiswa dalam perkuliahan 

Pendidikan IPA dilakukan oleh mahasiswa mulai paruh kedua semester gasal 

2008/2009. Kegiatan ini dimulai dengan “pelatihan” membuat alamat blog, 

selanjutnya mahasiswa mengunggah file-file hasil kerja mereka kedalam blog 

masing-masing. Nama blog diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa, namun 

disarankan untuk mengandung kata portofolio, dan dosen mendapatkan daftar 

nama-nama blog mereka melalui ketua kelas. Nama alamat blog tersebut 

misalnya www.Easnatportofolio.blogspot.com,  www.jonihigaukiportofolio. 

blogspot.com, www.Ghedoportofolio.blogspot.com, dan lain-lain. Dari 40 

mahasiswa, masih terdapat 5 orang yang belum berhasil membuat alamat blog 

yang selanjutnya kepada 5 orang ini diberikan pelatihan ulang. Lima orang ini 

tidak masuk dalam pengisi angket. 

 Pada umumnya, sampai menjelang akhir semester, mahasiswa 

mengunggah  empat sampai dengan lima karya mereka. Karya yang diunggah 

seluruhnya dari hasil perkuliahan Pendidikan IPA, walaupun telah ditekankan 

bahwa mahasiswa dapat mengunggah karya mereka dari matakuliah lain 

maupun opini mereka. Dosen melakukan tiga kali kunjungan pada tiap portofolio 

mahasiswa, dan memberikan opini/komentar terhadap hasil karya mereka. 

Masih jarang mahasiswa mengunjungi portofolio temannya, yang ditandai 

hampir tidak adanya komentar dari mahasiswa lain pada portofolio mahasiswa. 

Keadaan tersebut mengindikasikan mahasiswa masih berpandangan bahwa 

ePortfolio ini hanyalah bagian tugas matakuliah yang harus mereka kerjakan 

dan belum melihat pentingnya refleksi diri. Lebih lanjut, akan dibahas tiap 

komponen hasil diharapkan muncul dalam asesmen ePortfolio. 

1. ePortfolio dan Kepercayaan Diri 

Salah satu hambatan pemanfaatan TIK dalam pendidikan adalah kurangnya 

kepercayaan diri pengajar untuk memanfaatkan TIK. Asesmen ePortfolio ini 

diharapkan memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa calon guru SD 

untuk memanfaatkan TIK. Ternyata, 88,6% mahasiswa menyatakan bahwa 

kegiatan yang berhubungan dengan TIK dalam asesmen ePortfolio ini 
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membuat mereka lebih percaya diri dalam memanfaatkan komputer, seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 2.  

 Ketika diminta tanggapannya, apakah kepercayaan diri tersebut 

diwujudkan dalam bentuk rajinnya menyelesaikan tugas kuliah agar dapat 

diupload dalam ePortfolionya, hanya 54,3% menyatakan setuju, sedang 

selebihnya ragu-ragu (Gambar 3). Hal ini mengindikasikan, bahwa 

mahasiswa sudah cukup puas dapat membuat blog yang berisi portofolio, 

namun untuk menjadi rajin membuat karya dan mengunggahnya adalah 

persoalan lain. Hasil ini menjadi lebih terang jika dicermati Gambar 4, yang 

menunjukkan kurang dari separuh mahasiswa (42,9%) yang rajin 

mengunggah ePortfolionya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil ini sejalan dengan pernyataan Kersten (dalam Hyndman dan Hyndman, 

2005), bahwa ePortfolio membuat pebelajar menjadi percaya diri. Akan 

tetapi, terdapat hal yang khas di sini, yakni kepercayaan diri tersebut tidak 

serta merta membuat mereka menjadi lebih rajin memanfaatkan TIK. Hasil 

penelitian Wickersham dan Chamber (2006) yang menyatakan bahwa 

mahasiswa masih memandang ePortfolio sebagai bagian eksternal dari 

perkuliahannya mungkin dapat menjelaskan fenomena ini. 

 

 
 
Gambar 3: Tanggapan mahasiswa 

menyangkut rajinnya 
menggunakan komputer setelah 
asesmen ePortfolio 

54.3%

0.0%

42.9%

2.9%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

setuju tidak setuju ragu‐ragu tidak 
menjawab

Saya menjadi lebih rajin menyelesaikan 
tugas kuliah agar dapat diupload

 
 
Gambar 2: Tanggapan mahasiswa 

menyangkut kepercayaan 
diri menggunakan komputer 
setelah asesmen ePortfolio 

88.6%

2.9%
8.6%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

setuju tidak setuju ragu‐ragu

Kegiatan upload file portofolio ke dalam 
blog membuat saya lebih percaya diri 

memanfaatkan komputer
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2. ePortfolio dan Penguasaan Teknologi 

Hambatan kurangnya kepercayaan diri pengajar untuk memanfaatkan TIK 

dalam pengajaran antara lain disebabkan oleh kurangnya penguasaan TIK. 

Melalui asesmen ePortfolio, mahasiswa calon guru SD didorong untuk 

menguasai aspek-aspek kunci pemanfaatan TIK dalam pengajaran, meliputi 

 
 
Gambar 4: Tanggapan mahasiswa 

menyangkut rajinnya 
mengunggah ePortfolionya 

42.9%

11.4%

40.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

setuju tidak setuju ragu‐ragu

Saya selalu meng‐apload blog saya

 

Gambar 5: Tanggapan mahasiswa 
menyangkut pengaruh 
asesmen ePortfolio terhadap 
keterampilan TIK mahasiswa 

 

setuju
94%

tidak setuju
0%

ragu‐ragu
6%

Dengan asesmen ePoertfolio, saya 
menjadi lebih terampil memanfaatkan 

komputer dan internet

 

Gambar 6: Tanggapan mahasiswa 
menyangkut kesulitan 
memanfaatkan TIK  

 

setuju
40%

tidak setuju
26%

ragu‐ragu
34%

saya masih kesulitan memanfaatkan 
fasilitas dalam internet dan blog saya
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membuat alamat email, membuat alamat blog, berselancar, mengunduh, 

mengunggah, serta memberikan komentar pada karya seseorang. Gambar 5 

memperlihatkan, bahwa 94% mahasiswa menyatakan bahwa asesmen 

ePortfolio membuat mereka lebih terampil dalam memanfaatkan TIK. Pada 

tataran implementasi, Gambar 6 memperlihatkan bahwa 40% mahasiswa 

masih kesulitan memanfaatkan TIK secara optimal. Hal ini dapat dipahami, 

mengingat asemen ePortfolio ini baru berlangsung sekitar 2 bulan (setelah 

paruh semester). Akan tetapi, hasil ini lebih baik daripada hasil penerapan 

ePortfolio pada mahasiswa tingkat master pendidikan oleh Wickersham dan 

Chamber (2006), yang menunjukkan hanya 58% mahasiswa setuju bahwa 

kegiatan dalam ePortfolio meningkatkan keterampilan teknologi mereka. 

Hasil ini mengindikasikan, bahwa pembiasaan penerapan TIK dalam 

pendidikan seyogyanya segera ditanamkan pada mahasiswa tingkat awal.  

  

3. ePortfolio dan Refleksi Diri 

Salah satu fitur penting dalam asesmen adalah adanya refleksi diri pebelajar, 

seperti dikemukakan Lakin, et al. (2003) di atas. Di dalam penelitian ini, 

refleksi diri dan refleksi oleh dosen dan rekan diwadahi dalam kesempatan 

memberikan komentar pada blog portofolio mahasiswa.  

  Akan tetapi, tampaknya refleksi diri belum menjadi kebiasaan 

mahasiswa, sehingga sangat sedikit mahasiswa yang mengunjungi blog 

temannya dan memberi komentar. Gambar 7 memperlihatkan hanya 37,1% 

mahasiswa aktif melihat komentar dosen dan pengunjung lainnya, hanya 

37,1% yang melihat blog teman, dan 40,0% yang memberikan komentar 

terhadap blog teman. Aktivitas-aktivitas refleksi tersebut ternyata hanya 

dilakukan sekitar sepertiga mahasiswa, yang menunjukkan aktivitas refleksi 

diri yang menjadi salah satu kekuatan ePortfolio belum sepenuhnya 

dilakukan mahasiswa. Sekali lagi, kemungkinan waktu 2 bulan belum 

memadai bagi mahasiswa untuk melakukan hal ini. 
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Gambar 7:  Persentase mahasiswa yang melakukan aktivitas refleksi 

menurut tanggapan mahasiswa. 

   

 

4. ePortfolio dan Kemauan untuk Berkembang 

Penelitian Cranney et al. (2005) menunjukan bahwa peningkatan kepedulian 

dan kemauan untuk berkembang pada pebelajar dapat ditingkatkan melalui 

asesmen ePortfolio. Gambar 8 memperlihatkan, temuan tersebut ternyata 

konsisten dengan tanggapan mahasiswa dalam penelitian ini, yakni 74,3% 

mahasiswa setuju jika asesmen ePortfolio ini diberlakukan untuk semua 

matakuliah. Selain itu, 94,3% mahasiwa berniat untuk terus mengunggah 

karya mereka di dalam blognya. Hasil ini menunjukkan, di samping 

kesukacitaan terhadap hal yang baru, pemanfaatan TIK untuk asesmen 

ePortfolio ini memberikan insigh pada mahasiswa, bagaimana ia 

menunjukkan dirinya dan bagaimana dirinya nantinya akan berkembang.  

 

37.1%

14.3%

37.1%

11.4%

37.1%

17.1%

40.0%

5.7%

40.0%

17.1%

40.0%

2.9%

setuju tidak setuju ragu‐ragu tidak menjawab

Aktivitas refleksi mahasiswa

melihat komentar mengunjungi blog teman memberi komentar
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Gambar 8:  Persentase mahasiswa yang menyatakan berkeinginan untuk 

mengembangkan diri melalui ePortfolio. 

 

       

D. Penutup 

Pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan umumnya terkendala oleh 

ketidakpercayaan diri dan kurangnya penguasaan keterampilan TIK pada 

pengajar. Keadaan ini harus diatasi sejak dini, melalui pembiasaan pemanfaatan 

TIK dalam pendidikan pada mahasiswa calon guru. Penelitian ini 

memperlihatkan, bahwa bahwa pemanfaatan TIK untuk asesmen ePortfolio 

membuat mahasiswa menyatakan lebih percaya diri untuk memanfaatkan TIK, 

serta lebih menguasai TIK, walaupun tidak selalu dimbangi dengan rajinnya 

mengunggah karya mereka.  

 Kemauan untuk untuk  terus mengembangkan dirinya dan beradaptasi 

dengan perkembangan TIK terkini untuk dimanfaatkan dalam pendidikan juga 

merupakan fitur kunci pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Penelitian ini 

menunjukkan, melalui asesmen ePortfolio, hampir seluruh mahasiswa subyek 

penelitian berkeinginan untuk terus menampilkan karyanya. Walaupun 

pernyataan ini harus dibuktikan seiring dengan berlalunya waktu, pernyataan ini 

74.3%

8.6%

17.1%

94.3%

2.9% 2.9%

setuju tidak setuju ragu‐ragu

Kemauan untuk mengembangkan diri

eportfolio untuk semua MK terus mengupload portofolio
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memberikan harapan besar, bahwa asesmen ePortfolio dapat dijadikan sarana 

untuk menggungah kesadaran mahasiswa calon guru untuk terus berkembang 

dan memanfaatkan TIK dalam pendidikan. 

 Sedikit bertolak belakang dengan temuan sebelumnya, asesmen 

ePortfolio ini belum membuat mahasiswa melakukan aktivitas refleksi diri, yang 

sebenarnya merupakan salah satu kemampuan kunci untuk mengembangkan 

dirinya. Kemungkinan hal ini disebabkan jangka waktu asesmen ePortfolio yang 

baru berlamngsung 2 bulan, sehingga kesempatan untuk melakukan hal itu 

belum ada. 

 Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk meneliti lebih lanjut 

berbagai kemungkinan kemampuan-kemampuan yang dapat ditumbuhkan pada 

mahasiswa melalui asesmen ePortfolio. 
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