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ABSTRACT 

As usual, incomplete assessment processes and results are the 

cause of the weak educational assessment system, resulting in the 

weakening of students' motivation and learning creativity. 

Portfolio assessment as an alternative to an authentic and 

comprehensive assessment system that can increase the spirit and 

creativity of students' learning. This research is a qualitative 

research with the type of case study, aiming to find out how the 

application of portfolio assessment in Islamic religious learning 

at Madrasah Aliyah. The subjects of this research are waka 

curriculum, waka student, religious teachers, guardians of 

students, academic supervisors and selected alumni. The case 

study data analysis was carried out through the following stages: 

collecting data, analyzing data, interpreting data, and drawing 

conclusions. The results showed that the organization of the 

portfolio assessment was carried out in two stages, namely; first, 

the indicator stage assessment, and second, the artifact stage 

assessment. The portfolio assessment process is carried out 

through four stages, namely; 1) stage of collecting evidence of 

work; 2) stage of selecting evidence of work; 3) the stage of 

reflection of the work, and 4) stage of the exhibition of the work. 

The results of this study are expected to develop an effective and 

efficient portfolio assessment application model to increase 

students' learning motivation and creativity in undergoing the 

Islamic religious learning process. 

Keywords:  Assessment, Portfolio, Learning, Islamic Religion 

 

ABSTRAKSI 

Sebagaimana lazimnya, proses dan hasil penilaian yang tidak 

menyeluruh menjadi sebab lemahnya sistem penilaian pendidikan, 

sehingga berdampak pada melemahnya motivasi dan kreaktifitas 

belajar peserta didik. Penilaian portofolio sebagai alternative 

sistem penilaian autentif dan menyeluruh yang dapat 

meningkatkan spirit dan kreatifitas belajar peserta didik. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi 

kasus, bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan 

penilaian portofolio dalam pembelajaran agama Islam di 
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PENDAHULUAN
Pendidikan madrasah  di era sekarang 

ini menghadapi berbagai  macam 

tantangan yaitu: pertama, krisis moral 

yang disebabkan adanya acara-acara di 

media elektronika dan media massa 

lainnya; kedua, krisis kepribadian, 

disebabkan pergaulan sekuler, dan ketiga; 

krisis kualitas, disebabkan rendahnya 

kualitas sumber daya manusia yang 

berdampak pada menurunnya kualitas 

karya anak bangsa. Untuk menghadapi 

kondisi yang sedemikian kompleks, 

diperlukan paradigma yang membingkai 

secara total  untuk mengupayakan 

pelaksanaan pendidikan madrasah  secara 

efektif dan efisien (Nurjanah 2018; 

Othman 2014).  

Sudah saatnya pendidikan madrasah  

perlu melakukan revolusi pembelajaran 

yang diiringi dengan reformulasi 

pengelolaan pendidikan madrasah dan 

internalisasi nilai-nilai agama ke dalam 

pribadi peserta didik dengan cara 

memberikan teladan dan mengajak untuk 

mengamalkannya.  Proses pembaharuan 

madrasah selama ini, belum dibarengi 

dengan sistem penilaian pendidikan 

secara holistik. Hal ini diperlukan karena 

penilaian pendidikan memiliki 

kedudukan strategis yang mencakup 

keseluruhan proses pendidikan yang 

berjalan. Karena hasil dari penilaian dapat 

digunakan sebagai bahan masukan untuk 

melakukan perbaikan aktifitas 

pendidikan agar lebih konstruktif dan 

dinamis (Jailani 2012; Lestariani, Sujadi 

and Zahra 2018).  

Al-Qur’an mengajarkan kepada 

ummat Islam, bahwa penilaian terhadap 

peserta didik merupakan tugas penting 

dalam rangkaian proses pendidikan yang 

dilaksanakan (Arif. 2015; Mamat and 

Rashid 2013). Firman Allah pada surat al-

Baqoroh ayat 31-32 memberikan isyarat 

bahwa; 1)keberadaan Allah Swt telah 

bertindak sebagai pendidik yang 

memberikan pelajaran kepada Nabi 

Adam; 2) karena Malaikat tidak menerima 

Madrasah Aliyah. Subjek penelitian ini adalah waka kurikulum,  

waka kesiswaan, guru-guru agama, wali peserta didik, 

pembimbing akademik dan alumni yang terpilih. Analisis data 

studi kasus dilakukan melalui tahapan: mengumpulkan data, 

menganalisis data, interpretasi data, dan membuat kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian penilaian 

portofolio dilakukan dalam dua tahap yaitu;  pertama, penilaian 

tahap indicator, dan  kedua, penilaian tahap artifak. Proses 

penilaian portofolio dilakukan melalui empat tahap yaitu; 1)tahap 

mengumpulkan bukti hasil karya;2)tahap memilih bukti hasil 

karya; 3)tahap refleksi karya, dan 4)tahap pameran hasil karya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan model 

penerapan penilaian portofolio yang efektif dan efisien untuk 

meningkatkan motivasi dan kreatifitas belajar peserta didik dalam 

menjalani proses pembelajaran agama Islam. 

Kata kunci: Penilaian, Portofolio, Pembelajaran, Agama Islam 
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pelajaran sebagaimana yang diterima 

Adam, maka ia tidak dapat menyebutkan 

isi pelajaran yang diberikan kepada 

Adam; 3)Allah meminta Nabi Adam agar 

mendemonstasikan pelajaran yang 

diterimanya di hadapan para malaikat, 

dan 4) mengisyaratkan perlunya penilaian 

dilakukan secara sistematis, konsisten dan 

sesuai dengan materi yang diajarkan.  

Perkembangan konsep penilaian pada 

saat ini telah menunjukan arah lebih luas 

sehingga memberikan ruang cukup untuk 

melakukan perbaikan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

(Lestariani, Sujadi and Zahra 2018; 

Pranata 2014). Arah penilaian di era 

sekarang  sudah mencakup pandangan 

holistic yang meliputi; a) penilaian tidak 

hanya diarahkan pada tujuan-tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan, tetapi 

juga mengarah pada tujuan tersembunyi 

yang di dalamnya termasuk efek samping 

yang mungkin timbul; b) penilaian tidak 

hanya dilakukan dengan pengukuran 

perilaku peserta didik, tetapi juga 

melakukan pengkajian terhadap 

komponen-komponen pendidikan baik 

masukan ataupun keluaranya; c) 

penilaian tidak hanya dimaksudkan 

untuk mengetahui tercapai tidaknya 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan, 

tetapi juga untuk mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran dimaksud penting 

bagi peserta didik  dan bagaimana peserta 

didik  dapat mencapainya, dan d) karena 

luasnya tujuan dan obyek penilaian, maka 

alat yang digunakan dalam penilaian 

sangat beraneka ragam sesuai 

karakteristiknya. 

Realitas di lapangan menunjukan 

bahwa prosedur penilaian tidak 

dijalankan secara baik, proses penilaian 

lebih bersifat formalitas dan tidak dapat 

mengukur keseluruhan aspek ataupun 

potensi dari perkembangan peserta didik. 

Keadaan ini menjadi sebab lemahnya 

sistem penilaian pendidikan yang berjalan 

selama ini, kemudian memunculkan 

kontradiksi hasil penilaian pendidikan 

yang meresahkan masyarakat dan 

melemahkan motivasi serta 

memandulkan kreaktifitas belajar peserta 

didik. Sedangkan menurut fakta lainya, 

sebagian besar guru pendidikan agama 

Islam kurang mendapatkan akses 

informasi terkait dengan pelaksanaan 

penilaian portofolio, mereka tidak 

mendapatkan kesempatan yang memadai 

untuk mengikuti beragam kegiatan 

pengembangkan kompetensi professional 

(Wahyudi 2013), baik yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan ataupun stakeholder, 

akibatnya guru-guru agama Islam tidak 

memiliki pemahaman memadai tentang 

penerapan penilaian portofolio, mereka 

tidak memiliki konsitensi dalam 

menerapkan prinsip dasar dan standart 

penerapan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran (Appe 2012; Hidayati 2014). 

Sebagai ikhtiyar dalam 

mengembangkan model penerapan 

penilaian portofolio, penelitian ini 

dilakukan sebagai upaya untuk 

mengefektifkan pengelolaan penilaian 

portofolio dalam meningkatkan spirit dan 

kreatifitas pembelajaran agama Islam di 

madrasah aliyah. Penelitian ini 

mengungkapkan informasi yang 

berkaitan dengan; 1)pengorganisasian 

penerapan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran agama Islam; 2) 

problematika penerapan penilaian 

portofolio dalam pembelajaran agama 

Islam, dan 3)model penerapan penilaian 
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portofolio dalam pembelajaran agama 

Islam. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi terhadap 

pengembangaan model penerapan penilai 

portofolio dalam pembelajaran Agama 

Islam sebagai system peniliai yang 

holistik.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif, menggunakan paradigma 

konstruktivisme, mengambil jenis 

penelitian studi kasus, dilakukan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro 

Indonesia. Subjek dalam penelitian ini 

adalah, 2 orang wakil kepala madrasah, 5 

orang guru Agama, 3 pembimbing 

akademik, 12 orang perwakilan peserta 

didik, 3 orang peserta didik dari pengurus 

organisasi siswa intra madrasah, 6 orang 

alumni dan 2 orangtua/wali. Metode 

pengumpulan data menggunakan 

observasi partisipatif, wawancara 

terstruktur dan focus group discussion 

(Creswell 2012; Tisngati 2016). Untuk 

menganalisis data, peneliti melakukan 

analisis studi kasus model alur Robert K. 

Yin melalui lima tahapan (Robert K. Yin 

2009, 2011), yaitu: pertama, 

mengumpulkan data ke data base formal 

melalui pengorganisasian data asli secara 

cermat, kedua, pembongkaran data dalam 

data base yang melibatkan prosedur 

pengkodean data, ketiga, pemasangan 

data berdasarkan wawasan peneliti dalam 

melihat pola yang muncul, keempat, 

intepretasi data yang dipasang untuk 

dikumpulkan kembali, kelima, 

penyimpulan dari seluruh studi kasus 

yang telah di lakukan, kemudian 

dilanjutkan dengan penyusunan laporan. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1 Pengorganisasian penilaian 

portofolio dalam pembelajaran 

agama Islam 

Penilaian portofolio dapat 

menunjukkan suatu perkembangan 

kemampuan peserta didik dalam suatu 

periode melalui pekerjaan sehingga dapat 

dilihat kemajuan pembelajaran yang 

dipantau dari masing-masing peserta 

didik. Langkah-langkah yang diambil 

oleh guru dalam menerapkan penilaian 

portofolio diperoleh berfokus pada hasil 

belajar. Hasil belajar siswa termasuk 

pekerjaan rumah dan tes harian. 

Penerapan penilaian portofolio 

merupakan analisis proses dan hasil 

belajar yang diberi skor secara obyektif.  

Penilaian portofolio sebagai 

kumpulan hasil karya seseorang, baik 

dalam bentuk tertulis, karya seni, maupun 

dalam berbagai penampilan yang 

tersimpan dalam kaset, yang dipilih dan 

ditata sesuai tujuan penilaian. 

Pelaksanaan penilaian portofolio dapat 

dilihat di beberapa aspek yaitu: pertama, 

persepsi guru tentang portofolio sebagai 

instrumen penilaian belajar anak sudah 

mengarah pada rumusan (definisi) umum 

penilaian berbasis portofolio; kedua, model 

rancangan portofolio dibuat sesuai 

dengan kebutuhan dalam menilai belajar 

anak agar memudahkan kinerja para guru 

dan juga mudah dipahami oleh orang tua 

wali (Patandean and Fisika 2014; Pranata 

2014).  

Berdasarkan data hasil observasi dan 

wawancara, ditemukan data bahwa; 

pengorganisasian penilaian portofolio 

dilakukan dalam dua tahapan yaitu; 

penilaian tahap indicator dan penilaian 
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tahap artifak (bukti hasil karya).   

Penilaian tahap indicator ini dilakukan 

untuk menilai perkembangan 

kemampuan belajar peserta didik  sesuai 

indikator yang telah ditetapkan. Adapun 

penilaian tahap indicator  meliputi; 

1)penilaian formatif atau sumatif yang 

dilakukan pada setiap akhir satuan 

pembahasan. Jenis penilaian yang 

digunakan untuk formatif lebih banyak 

menggunakan jenis tes tulis ataupun tes 

lisan; 2)penilaian tugas terprogram yang 

dilakukan pada setiap tatap muka atau 

setelah peserta didik  menyelesaikan tugas 

yang diberikan guru agama, tahap ini 

dilakukan sebagai bagian dari proses 

pembelajaran, dimana setiap tatap muka 

guru agama memberikan tugas kepada 

peserta didik  untuk dikerjakan;3) 

penilaian kegiatan penunjang yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali untuk 

menilai laporan kegiatan peserta didik  

yang dilakukan diluar jam belajar, baik 

dilingkungan sekolah ataupun di rumah, 

setiap bulan laporan kegiatan peserta 

didik  melakukan evaluasi bersama 

dengan guru agama dan teman belajar 

melalui tehnik yang disepakati, dan 

4)penilaian sikap dan kepribadian, yang 

dilakukan setiap satu bulan sekali untuk 

merekap dan memberikan skor terhadap 

catatan sikap dan kepribadian peserta 

didik  dalam proses pembelajaran 

ataupun dirumah. Guru agama telah 

menetapkan kriteria sikap dan 

kepribadian peserta didik  yang perlu 

diberikan penilaian. 

Penilaian tahap artifak atau bukti hasil 

karya peserta didik dilakukan satu bulan 

sekali sesuai waktu yang telah disepakati 

antara guru agama dengan peserta didik. 

Pada penilaian tahap ini guru agama 

melibatkan peserta didik-peserta didik  

yang dianggap mampu sebagai asisten 

untuk membantu guru dalam memandu 

peserta didik  pada proses penilaian, 

proses penilaian dilakukan empat tahap 

yaitu; 1)tahap mengumpulkan bukti hasil 

karya; 2)tahap memilih bukti hasil karya, 

peserta didik  diminta untuk memilih 

hasil karya sesuai indikator dan kriteria 

yang ditetapkan; 3)tahap refleksi karya, 

pada tahap ini peserta didik  diminta 

memberikan penjelasan terhadap karya 

terbaik yang dipilih dan karya yang 

menggambarkan perkembangan belajar 

secara tertulis kemudian dipresentasikan 

di depan kelas, dan 4)tahap pameran, 

pada tahap ini peserta didik  diharapkan 

dapat menunjukkan hasil karya yang 

dipilih pada publik atau pada teman 

belajar secara bergantian.  

Penerapan penilaian portofolio telah 

banyak dijalankan di banyak tingkatan, 

dari kelas individu, homogen dan kelas 

yang memiliki heterogenitas  tinggi di 

wilayah regional, nasional ataupun 

internasional. Hal ini menunjukkan 

adanya perubahan sikap mendasar 

tentang peranan penilaian dalam 

pendidikan, guru yang sudah 

melaksanakan sistim penilaian portofolio, 

berarti telah berusaha meningkatkan 

prestasi belajar peserta didik (Dewi and 

Poerwanti 2014; Patandean and Fisika 

2014). Melalui umpan balik yang 

eksploratif dan self reflektif, dengan 

menekankan keseimbangan kognitif, 

afektif dan psikomotorik, menjadikan 

model penilaian portofolio sebagai 

alternatif yang dapat dikembangkan 

untuk mewujudkan  masa depan 

pendidikan yang memiliki kualitas 

unggul (Appe 2012; Wahyudi 2013).  
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2 Problema penerapan portofolio 

dalam pembelajaran agama Islam 

Berdasarkan data hasil observasi, 

wawancara dan analissi dokumen yang 

dilakukan peneliti kepada guru agama, 

guru bidang studi, guru bina dan 

pimpinan madrasah, ditemukan beberapa 

problematika penilaian portofolio dalam 

pembelajaran agama Islam, problematika 

dimaksud adalah ; 

a) Problematika pada tahap penilaian 

indikator formatif atau sumatif, 

meliputi; 1) visi dan misi penilaian 

guru agama kurang  jelas dan 

bersifat formalitas;  2)  sistem 

penilaian yang dilakukan bersifat 

statis dan otoritas guru dominan; 3) 

materi penilaian tidak konsisten 

dengan substansi materi yang 

diajarkan kepada peserta didik; 

4)terlalu formal dan mengikat, 

sehingga peserta didik  tidak 

mampu mengekpresikan potensi 

dan kemampuan dalam mengikuti 

proses penilaian;5)penilaian yang 

dilakukan tidak memberikan 

pendalaman materi pelajaran bagi 

peserta didik;6) penilaian yang 

dilakukan menumbuhkan mental 

pragmatis bagi peserta didik, dan 

7) hasil penilaian yang diperoleh 

sering tidak sesuai dengan 

kemampuan dan harapan peserta 

didik. 

b) Problematika pada tahap indikator 

penilaian tugas terprogram, 

meliputi;1) guru tidak kreatif 

mengembangkan tugas-tugas yang 

diberikan kepada peserta didik; 2) 

guru hanya menggunakan sedikit 

model tugas yang diminati peserta 

didik; 3) rendahnya apresiasi guru 

dan peserta didik  pada tugas-tugas 

terprogram;4) peserta didik  

kurang terlibat untuk 

merencanakan dan 

mengembangkan tugas, dan 5) 

keterlibatan peserta didik  dalam 

menilai tugas yang telah berhasil 

diselesaikan relatif kurang. 

c)  Problematika pada tahap indikator 

penilaian kegiatan penunjang, 

meliputi; 1) peserta didik  tidak 

memiliki kesempatan yang cukup 

untuk aktualisai diri;2) tema atau 

jenis kegiatan menjadi otoritas 

lembaga dan guru serta kurang 

aspiratif terhadap minat dan 

kebutuhan peserta didik ; 3) belum 

ada kriteria yang jelas terhadap 

kegiatan peserta didik  yang harus 

diikuti; 4) belum adanya dukungan 

kultural di lingkungan madrasah 

seiring dengan visi dan misi 

madrasah; 5) komitmen antar guru 

dalam membina kegiatan 

ekstrakurikuler masih rendah; 6) 

pengelolaan kegiatan  belum 

optimal, baik dari sisi program 

ataupun sarana penunjang, dan 7) 

sistem penilaian kegiatan 

ekstrakurikuler bersifat subyektif 

dari pembina. 

d) Problematika pada tahap indikator 

penilaian sikap dan kepribadian, 

meliputi;1) guru lebih cenderung 

mencatat sikap dan kepribadian 

yang bersifat negative; 2) guru 

kurang persuasif dan cenderung 

mengabaikan peserta didik  

bermasalah; 3) lembaga bimbingan 

dan penyuluhan belum berfungsi 

dengan baik untuk membantu 

peserta didik , terutama peserta 
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didik  yang mengalami masalah 

dalam belajar; 4) pemberian 

perhatian terhadap peserta didik  

kurang obyektif dan belum 

seimbang; 5) belum adanya kriteria 

sikap dan kepribadian yang 

menjadi tolok ukur peserta didik; 6) 

belum ada standar penilaian baku 

yang ditetapkan. 

e)  Problematika penilaian tahap 

koleksi hasil karya, meliputi; 1) 

peserta didik  belum terbiasa 

mengoleksi berkas hasil pekerjaan; 

2) belum tersedianya tempat 

penyimpanan hasil karya yang 

aman dan memadai; 3) berkas hasil 

pekerjaan yang dimiliki peserta 

didik  terlalu banyak; 4) pengaturan 

berkas belum tertib dan masih 

bersifat acak, dan 5) rendahnya 

tanggung jawab peserta didik. 

f) Problematika penilaian tahap 

seleksi hasil karya, meliputi; 1) 

tujuan penilaian belum jelas dan 

masih kabur; 2)kriteria penilaian 

belum jelas dan membingungkan 

peserta didik; 3) sistem penilaian 

tidak menentu dan menyusahkan 

peserta didik ; 4) waktu penilaian 

ditetapkan menurut kesempatan 

dan kemauan  dari guru sedangkan 

peserta didik  tinggal menerima; 5) 

guru masih meragukan 

keterlibatan teman belajar untuk 

menilai hasil karya; 6) penyertaan 

hasil karya yang diminati peserta 

didik  kurang mendapatkan 

perhatian dari guru, dan 7) jika ada 

bukti karya peserta didik  yang 

cacat, guru cenderung 

mengabaikan dan tidak 

memberikan koreksi dan apresiasi.  

g) Problematika tahap refleksi hasil 

karya, meliputi; 1) guru sering 

mengabaikan karya yang telah 

diberilan ulasan; 2) guru tidak 

memilih secara tepat teknik refleksi 

yang perlu dilakukan peserta didik; 

3) guru sering mengabaikan isi 

ulasan yang dibuat peserta didik  

(yang penting membuat ulasan);4) 

keterlibatan teman belajar dalam 

refleksi hasil karya masih bersifat 

formalitas dan 5) peserta didik  

tidak diberikan kesempatan 

mengganti karya yang sudah 

dikumpulkan dengan karya lain. 

h) Problematika tahap pameran 

(koneksi) hasil karya; meliputi; 1) 

guru kurang respek untuk 

memamerkan hasil karya peserta 

didik; 2) guru tidak dapat 

memanfaatkan momentum akhir 

semester ataupun hari besar; 3) 

sulitnya mencari waktu untuk 

mengadakan pameran yang efektif; 

4) peserta didik  kurang percaya 

diri untuk memerkan hasil karya; 5) 

belum ada kebiasaan memamerkan 

karya peserta didik  di lingkungan 

madrasah, dan 6) media yang 

sudah ada baik mading atau 

bulletin madrasah serta 

perpustakaan belum dimanfaatkan 

dengan baik untuk memamerkan 

karya peserta didik, terutama karya 

yang memiliki kualitas baik. 

i) Problematika aspek umum terkait 

manajemen madrasah, meliputi; 1) 

orientasi praktis  guru telah 

menggeser paradigma penilaian 

yang dilakukan; 2) terbelenggunya 

wawasan guru dengan kebiasaan 

rutin yang dilakukan; 3) kreatifitas 
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guru agama tidak dikembangkan 

dengan baik, guru disibukan 

dengan tugas rutin yang banyak 

menyita waktu; 4) rendahnya 

motivasi dan tujuan dalam menilai 

hasil karya peserta didik , 

kebiasaan formalitas dengan 

orientasi asal tuntas, berakibat 

pada motivasi dan orientasi guru 

menjadi rendah; 5) kebijakan 

struktural yang dijalankan bersifat 

setengah hati; 6) kondisi kultural 

madrasah yang kurang dinamis; 7) 

respon wali murid masih rendah, 

dan 8)lemahnya guru untuk 

melakukan penyesuaian 

paradigma baru. 

 

3 Model penerapan portofolio dalam 

pembelajaran agama Islam 

Penilaian portofolio merupakan 

penilaian yang dilakukan terhadap proses 

dan kumpulan karya terbaik peserta 

didik, di antaranya catatan pribadi (jurnal) 

atau komentar peserta didik  mengenai 

hasil karyanya. Penilaian portofolio 

menempatkan kegiatan penilaian terjalin 

erat dengan kegiatan pembelajaran. 

Sufyan Salam menyatakan; “Karena 

penilaian portofolio meliputi penilaian 

terhadap proses dan hasil kerja, maka 

penerapan model penilaian portofolio 

dapat berfungsi sebagai penilaian formatif 

dan penilaian sumatif untuk mengetahui 

efektifitas pembelajaran”(Lestariani, 

Sujadi and Zahra 2018). Karena itu untuk 

dapat melakukan penilaian portofolio 

yang memiliki validitas dan reliabilitas 

yang tinggi diperlukan indikator-

indikator penilaian yaitu: catatan anekdot, 

ceklis atau daftar cek, skala penilaian, 

respon peserta didik, tes skrining”.  

Penilaian portofolio memberikan 

strategi praktis untuk mengumpulkan 

dan mengor ganisasikan data 

perkembangan belajar peserta didik  

secara sistematis, sehingga hasilnya 

memiliki keunggulan dibandingkan 

dengan model penilaian lainya. 

Mempertegas  hal ini Stufflebeam,  

menyatakan; “penilaian dengan 

menggunakan data yang komprehensif 

akan menghasilkan penggambaran 

keberadaan nilai obyek secara lebih tepat 

dan riil, bila dibandingkan dengan hasil 

penilaian yang hanya menggunakan data 

dan informasi terbatas”(Jailani 2012).  

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan analisis dokumen 

langkah-langkah yang dilakukan dalam 

mengorganisasikan penilaian portofolio 

mencakup empat tahapan yaitu: 

1)perencanaan penilaian; 2) pelaksanaan 

penilaian; 3) Pengumpulan hasil 

penilaian, dan 4)penggunaan hasil 

penilaian,untuk menentukan nilai akhir 

ataupun menjadi bahan pertimbangan 

dalam memberikan bimbingan belajar 

peserta didik. Menurut pendapat W. 

James Pophan;salah satu ciri khusus yang 

dimiliki penilaian portofolio adalah 

sebagai umpan balik”. Hal ini 

mengandung arti bahwa portofolio harus 

selalu diperbaharui selama prestasi dan 

ketrampilan peserta didik  masih 

berkembang sampai batas waktu yang 

ditentukan(Pranata 2014). Sedangkan 

metode yang digunakan dalam penilaian 

cukup bervariasi dan beragam dengan 

prinsip dapat menumbuhkan rasa 

tanggung jawab dan sikap demokratis 

pada peserta didik.  

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan analissi dokumen yang 
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dilakukan peneliti ditemukan fakta bahwa 

penilaian setiap indikator, dilakukan cara 

yang sama yaitu dengan melibatkan 

peserta didik  untuk menilai hasil karya 

sendiri dan hasil karya teman 

belajar(Patandean and Fisika 2014). Model 

ini sebagai cara efektif untuk menilai 

kemajuan peserta didik, pada suatu 

kompetensi, dengan menggunakan 

keragaman metode. Untuk membantu 

pelaksanaan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran agama, maka sejak awal 

guru sudah mempersiapkan format 

dokumentasi penilaian. Kemudian format 

dokumentasi diisi pada setiap akhir 

penilaian indikator atau artifak. 

Selanjutnya pada setiap akhir bulan guru 

dan peserta didik  membuat kesepakatan 

waktu dan tempat, untuk melakukan 

proses penilaian seluruh indikator dan 

berkas hasil karya yang  dikumpulkan 

(Dewi and Poerwanti 2014). Untuk 

menentukan nilai rapor, seorang guru 

menyimpulkan berdasarkan data rata-rata 

hasil ulangan harian, ulangan umum, 

tugas-tugas terprogram, catatan sikap dan 

kepribadian peserta didik, dan laporan 

kegiatan penunjang pembelajaran .  

Berdasarkan hasil observasi, 

wawancara dan analissi dokumen yang 

dilakukan peneliti ditemukan fakta 

bahwa, proses penilaian portofolio, 

dilakukan melalui empat tahapan yaitu: 

1)pengumpulan semua bukti hasil karya 

berdasarkan indikator dan kriteria yang 

disepakati (Appe 2012); 2)melakukan 

proses seleksi hasil karya yang 

dikumpulkan menjadi tiga kategori 

yaitu;kategori karya terbaik; kategori 

karya yang menunjukkan perkembangan 

belajar, dan kategori karya yang diminati 

peserta didik; 3)memberian ulasan; karya 

yang masuk dalam kategori terbaik 

kemudian diberikan ulasan, dan 

4)selanjutnya di lakukan aprisiasi karya 

terpilih melalui pameran hasil karya.  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa; pengorganisasian 

penilaian portofolio dalam pembelajaran 

agama Islam dilakukan dalam dua 

tahapan yaitu tahap penilaian indikator 

dan tahap penilaian bukti hasil karya. 

Kreatifitas dan kesungguhan guru agama 

untuk mengorganisir penilaian portofolio 

dalam pembelajaran, sangat menentukan 

kualitas proses dan hasil penilaian 

pembelajaran yang sudah 

dilakukan(Wahyudi 2013). 

Kelemahan metode penilaian 

portofolio terutama bersumber dari belum 

kondusifnya suasana kelas atau sekolah 

untuk mengimplementasikan metode 

penilaian yang meliputi ragam aspek 

penilaian yang terkait dengan peserta 

didik. James Pophan menegaskan;“jangan 

lagi menggunakan metode-metode 

tradisional yang justru menghambat 

keberhasilan pendidikan secara 

menyeluruh dan mengaburkan arti 

penilaian karena tidak efektifnya alat 

penilaian yang digunakan” (M 2018; Tri et 

al. 2009). Penilaian portofolio menuntut 

adanya interaksi efektif antara guru dan 

peserta didik, baik dalam menilai 

indikator ataupun menilai bukti karya. 

Interkasi efektif dalam penilaian 

portofolio, memiliki sifat ganda yakni 

untuk memahami dan sekaligus 

mengarahkan perkembangan 

kemampuan belajar peserta 

didik(Hidayati 2014; Indah Kusuma 

2017).Untuk menjadikan penilaian efektif, 

guru agama perlu menghadirkan suasana 
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dialogis dan interaktif efektif dalam 

penilaian (Faqih 2001; Harun 2013). 

Kelemahan penilaian portofolio 

dalam kaitannya dengan peserta didik, 

yang kurang memiliki ketrampilan 

membuat catatan jurnal mengenai karya-

karya yang diciptakan, akan kesulitan 

untuk menyiapkan portofolio yang 

komprehensif, hal ini akan menghambat 

guru untuk memahami secara seksama 

mengenai diri dan perkembangan 

kemampuan peserta didik  dalam 

belajar(Asep Kurniawan 2013; Sukitman 

2012). Penilaian portofolio menuntut 

waktu yang relatif lebih banyak 

dibandingkan dengan jenis penilaian 

formal lain, terutama perlunya waktu 

khusus bagi peserta didik  untuk 

mempresentasikan hasil karya dihadapan 

guru dan teman(Kurniawan 2012; Pranata 

2017). Faktor kelengkapan fasilitas juga 

dapat merupakan hambatan bagi 

penggunaan metode penilaian portofolio, 

terutama sekali fasilitas yang 

berhubungan dengan kegiatan presentasi 

dan penyimpanan hasil karya yang 

dikumpulkan peserta didik(Moeljadi 

Pranata 2004; Patandean and Fisika 2014).  

Berdasarkan pemaparan tersebut 

dapat disimpulkan bahwa; problematika 

penilaian portofolio dalam pembelajaran 

agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri I 

Bojonegoro menyangkut dua hal penting 

yaitu; pertama; problematika sistemik yang 

terkait dengan keseluruhan aspek, 

indikator dan kriteria penilaian portofolio 

yang harus dilaksanakan secara konsisten. 

Kedua; problematika tehnis, yang 

menyangkut kemampuan dan kreatifitas 

guru agama dan peserta didik  untuk 

menjalani proses penilaian dengan baik, 

problematika tehnis ini akan menjadi 

kendala jika guru dan peserta didik  tidak 

dilatih atau dibiasakan”. 

Selanjutnya untuk menjadikan 

penilaian portofolio efektif digunakan 

dalam proses pembelajaran agama Islam, 

maka guru agama perlu memikirkan 

adanya faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan dan prestasi peserta 

didik(Pranata 2017; Santoso 2007). 

Alternatif solusinya dengan 

menyelesaikan problematika penilaian 

indikator formatif atau sumatif yang 

dilakukan dengan cara yaitu; 1) perlu 

penajaman visi dan misi penilaian; 2) 

peserta didik  perlu terlibat dari awal-

akhir; 3) sistem dan alat penilaian harus 

sesuai kebutuhan; 4) memberikan 

kebebasan pada peserta didik  untuk 

aktualisasi diri; 5) menjadikan penilaian 

sebagai proses pembelajaran bagi peserta 

didik;6) mengembangkan alat dan sistem 

penilaian yang valid, reliabel dan 

menjamin keadilan, dan 7) 

mengembangkan sistem penilaian yang 

berorientasi proses dan hasil 

pembelajaran(Bimbing, Nani, and 

Machmud 2014; Legowo 2017). Guru 

agama harus menyelesaikan problematika 

penilaian tahap indikator tugas 

terprogram melalui; 1) pembinaan 

kreatifitas guru; 2) guru perlu dikenalkan 

dengan ragam model dan jenis tugas yang 

sesuai; 3) peserta didik  perlu dibina dan 

diarahkan untuk memiliki kesadaran 

berkarya; 4) melibatkan peserta didik  

dalam proses penilaian, dan 5) 

mengurangi konsentrasi kegiatan belajar 

di dalam kelas(Youllia Indrwaty, 

Andriana 2011). Disamping itu guru 

agama harus menyelesaikan problematika 

penilaian indikator kegiatan penunjang; 1) 

meningakatkan koordinasi dengan orang 
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tua dan pembina kegiatan penunjang; 2) 

menetapkan kriteria kegiatan yang 

disesuaikan dengan karakteristik materi 

dan tujuan belajar; 3) menciptakan opini 

publik untuk meningkatkan partisipasi 

dan kerjasama dalam mengembangkan 

kegiatan produktif bagi peserta didik  di 

lingkungan masyarakat; 4) membangun 

komitmen dan kepercayaan dengan 

pembina kegiatan penunjang 

pembelajaran;5) mengembangkan pola 

dan sistem pembinaan  kegiatan 

ekstrakurikuler, dan 6) menyusun 

pedoman penilaian yang aplikatif sebagai 

panduan penilaian(Moeljadi Pranata 

2004). 

Guru agama harus menyelesaikan  

problematika penilaian sikap dan 

kepribadian yang dilakukan dengan cara 

yaitu; 1) semua aspek penilaian harus 

direkam dalam catatan yang disusun 

secara sistematis; 2) menggunakan 

alternatif metode yang dapat 

mengungkapkan perkembangan sikap 

dan kepribadian peserta didik;3) 

mengoptimalkan fungsi dan peranan 

lembaga bimbingan dan penyuluhan;4) 

mengembangkan pendekatan dan metode 

yang efektif; 5) perlu ditetapkan kriteria 

penilaian pada setiap aspek sikap dan 

kepribadian peserta didik, dan  6) 

menetapkan standar kuantitatif dan 

kualitatif sebagai acuan untuk menilai 

sikap dan kepribadian (Moeljadi Pranata 

2004; Santoso 2007). Guru agama harus 

menyelesaikan problematika penilaian 

hasil karya peserta didik  pada tahapan 

koleksi; 1) membiasakan peserta didik  

untuk mengumpulkan berkas hasil 

pekerjaan; 2) memanfaatkan tempat yang 

ada untuk menyimpan hasil karya; 3) guru 

menentukan kriteria berkas hasil karya 

yang harus dikumpulkan;4) menyiapkan 

pedoman khusus untuk pengaturan hasil 

karya peserta didik, dan 5) membiasakan 

peserta didik  dengan berbagai kegiatan 

yang menyangkut penghargaan karya. 

Guru agama harus menyelesaikan 

problematika penilaian hasil karya pada 

tahap seleksi karya peserta didik  yaitu; 1) 

penegasan tujuan penilaian perlu 

dilakukan pada setiap awal 

pembelajaran;2) memperjelas kriteria 

penilaian; 3) menetapkan sistem 

penilaian; 4) menetapkan waktu 

penilaian; 5) memberikan wawasan dan 

membentuk sikap peserta didik; 6) 

menetapkan stardar operasional yang 

jelas, dan 7) dicarikan pengganti bukti 

hasil karya. Guru agama harus 

menyelesaikan  menyelesaikan 

problematika penilaian hasil karya pada 

tahap refleksi; 1) peserta didik  

diharapkan dapat memberikan ulasan 

pada karya terbaik dan karya yang 

menggambarkan perkembangan belajar; 

2) refleksi dapat dilakukan secara tulis 

ataupun lisan, kemudian 

mempresentasikan hasil karya dihadapan 

guru dan teman belajar atau public; 3) isi 

refleksi karya peserta didik  sekurang-

kurangnya menjelaskan kelebihan dan 

kekurangan karya, 4) perlu ditanamkan 

kepada peserta didik  tentang pentingnya 

visi dan misi penilain yang dijalani,dan 

5)membiasakan peserta didik  untuk 

dapat memahami kekurangan diri dan 

kelebihan diri (Kurniawan 2012; Moeljadi 

Pranata 2004). 

Guru agama harus menyelesaikan 

problematika penilaian hasil karya pada 

tahap koneksi dengan cara; 1) 

mengembangkan koneksi karya peserta 

didik  dengan teman dalam satu kelas; 2) 
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mengupayakan koneksi hasil karya 

dengan teman pada lintas kelas; 3) 

mengembangkan koneksi hasil karya 

peserta didik  dengan teman belajar pada 

lintas mata pelajaran; 4) mengembangkan 

koneksi antar madrasaah melalui berbagai 

even kegiatan; 5) memanfaatkan media 

majalah dinding dan bulletin madrasah; 6) 

memanfaatkan perpustakaan sebagai 

tempat pameran karya, dan 7) 

memanfaatkan momentum akhir semester 

ataupun pada acara peringatan hari besar 

Islam untuk pameran karya (Jailani 2012; 

Lestariani, Sujadi and Zahra 2018). 

Guru agama harus menyelesaikan 

problematika penilaian aspek umum; 1) 

secara pelan dan pasti melakukan 

perubahan; 2) guru diberikan pelatihan 

pengelolaan penilaian portofolio dalam 

pembelajaran; 3) mengembangkan 

pendekatan struktural atas kemauan baik 

dari pimpinan madrasah; 4) 

memantapkan upaya pencapaian target 

dan tujuan penilaian;5) mengembangkan 

sistim penilaian yang mengintegrasikan 

realitas dengan norma islam; 6) guru 

agama perlu mengembangkan keberanian 

untuk mengekpresikan  kemampuan dan 

kreatifitas yang menunjukan integritas 

diri; 7) mengembangkan pola komunikasi 

dan interaksi yang efektif, dan 8) berusaha 

meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan mengintegrasikan teori dan 

pengalaman serta sikap ihsan (Faqih 2001; 

Wahyudi 2013).  

Penilaian dalam pembelajaran agama 

Islam sebagai cara atau teknik untuk 

menilai tingkah laku peserta didik , 

berdasarkan standar perhitungan yang 

bersifat komprehensif dalam seluruh 

aspek-aspek kehidupan mental-psikologis 

dan spiritual-religius(Juliyanti, Isa, and 

Imam 2011; Suherman 2007). Karena 

manusia yang dihasilkan dari proses  

pendidikan Islam, tidak hanya 

diharapkan menjadi sosok pribadi yang 

berkapasitas religius, melainkan juga 

berilmu dan berketrampilan yang 

sanggup beramal dan berbakti kepada 

Allah dan ummat-Nya. Menurut M. 

Arifin, sasaran penilaian pendidikan 

Islam mencakup “empat kemampuan dasar 

peserta didik ” yang meliputi: 1). Sikap dan 

pengalaman terhadap arti hubungan 

pribadi dengan Tuhan, 2). Sikap dan 

pengalaman terhadap arti hubungan 

pribadi dengan masyarakat, 3). Sikap dan 

pengamalan terhadap arti kehidupan 

pribadi dengan alam sekitar, 4). Sikap dan 

pandangan terhadap diri pribadi selaku 

hamba Allah dan anggota masyarakat 

serta khalifah Allah yang memiliki 

tanggung jawab untuk mengelola potensi 

alam.                                                   

Berdasarkan empat kemampuan 

dasar yang dimiliki peserta didik, maka 

secara operasional penilaian pembelajaran 

agama Islam, harus dijabarkan secara 

operasional serta dapat menjangkau 

beberapa aspek  perkembangan berikut: 

1)sejauh mana loyalitas dan kesungguhan 

peserta didik  dalam mengabdikan 

dirinya kepada Allah; 2)peserta didik  

memiliki tingkah laku yang merujuk 

kepada keimanan, ketekunan beribadah, 

kemampuan praktis dalam mengerjakan 

syariat Islam dengan ikhlas; 3)sebagai 

generasi yang dihasilkan dari proses 

pendidikan Islam, peserta didik  mampu 

menerapkan nilai Islam dalam hidup 

bermasyarakat dan menjauhkan semua 

sifat-sifat tercela; 4)peserta didik  memiliki 

kemampuan untuk mengelola, 

memelihara dan menyesuaikan diri 
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dengan alam sekitar, dan 5)sebagai 

generasi muslim peserta didik  memiliki 

kemampuan dalam memandang diri 

sendiri secara utuh sebagai hamba Allah 

yang harus hidup menghadapi kenyataan 

dalam masyarakat yang beraneka macam 

budaya, suku dan agama serta 

karakter(Adidrana et al. 2013; Suardana 

2007). 

 

SIMPULAN 

Penilaian portofolio merupakan 

alternatif model menjanjikan dan efektif 

diterapkan dalam proses pembelajaran di 

kelas. Seorang guru dapat menggunakan 

data yang dikumpulkan dari proses 

penilaian untuk mengefektifkan proses 

pembelajaran. Penilaian portofolio harus 

berinteraksi dengan proses pembelajaran, 

baik pada tahap awal ataupun akhir 

penilaian. 

Problematikatika penilaian portofolio 

dalam pembelajaran agama Islam 

menyangkut dua hal yaitu; pertama; 

problematikatika sistemik yang 

mencakup keseluruhan aspek, indikator 

dan kriteria penilaian portofolio yang 

harus dilaksanakan secara konsisten. 

kedua; problematikatika tehnis, yang 

menyangkut kemampuan dan kreatifitas 

guru agama dan peserta didik untuk 

menggunakan berbagai tehnik dan alat  

serta pendekatan untuk menjalani 

penilaian portofolio dalam pembelajaran 

agama”. 

Upaya yang dapat dilakukan guru 
agama untuk menjamin keefektifan 
penilaian portofolio dalam pembelajaran 
agama Islam yaitu; 1)guru agama perlu 
memiliki komitmen dan memantapkan 
visi yang benar, dengan paradigma dan 
prinsip penilaian portofolio; 2)guru 
agama perlu meningkatkan pengalaman 

yang berguna untuk mengefektifkan 
penggunaan penilaian portofolio; 3)guru 
agama perlu memahami dan menguasai 
secara benar indikator dan kriteria 
penilaian portofolio yang digunakan, dan 
4)guru agama perlu menjalin kerjasama, 
dengan seluruh warga madrasah, baik 
dengan guru mata pelajaran lain. 
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