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BAB I 

PENDAHULUAN 

     Dalam bab ini akan dibahas mengenai permasalahan atau fenomena yang 

melatarbelakangi penelitian dengan pembagian bab meliputi latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat  

hasil penelitian dan sistematika penelitian.  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran electronic portfolio (disingkat ePortfolio) atau portofolio elektronik 

merupakan metode pembelajaran yang mulai banyak dikembangkan sejak masuknya 

teknologi informasi ke dalam bidang pendidikan. Pembelajaran ePortfolio diharapkan 

memiliki manfaat lebih dari portofolio tradisional yakni tidak hanya sekedar menjadi 

showcase atau media menampilkan hasil-hasil belajar, namun juga menjadi sebuah 

bentuk pembelajaran yang bermakna.  

Walaupun pembelajaran ePortfolio sudah banyak dilaksanakan di pendidikan 

tingkat sekolah dasar, menengah dan atas, namun penelitian-penelitian yang sudah 

ada lebih banyak dilakukan pada level pendidikan tinggi. Menurut beberapa 

penelitian tersebut, pembelajaran ePortfolio dipandang dapat mendukung siswa 

dalam mengkontruksi ilmu, mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, serta 

deep learning skills. Pembelajaran ePortfolio juga melibatkan pengerjaan tugas-tugas 

yang mendorong siswa untuk memahami suatu ilmu dan tidak hanya menghafalkan 
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fakta. Tugas-tugas itu dapat dikerjakan secara mandiri maupun bekerja sama dengan 

teman atau dalam kelompok.            

Pembelajaran ePortfolio di Sekolah Pelita Harapan Lippo Cikarang (SPHLC) 

mulai diperkenalkan penggunaanya di level Kelas Tinggi Sekolah Dasar yakni kelas 

IV, V, dan VI. Tahun Akademik 2015-2016 adalah tahun pertama 

pengimplementasiannya bersamaan dengan selesainya pembuatan sistem ePortfolio 

di sekolah. Awal pengimplementasian dilakukan di Kelas Tinggi SD karena siswa-

siswa di kelas ini sudah diharuskan untuk membawa laptop ke sekolah sebagai sarana 

belajar. Sekolah merasa siswa-siswa di Kelas Tinggi SD sudah siap karena di sekolah 

ini siswa sudah mendapatkan pelajaran komputer sejak usia Taman Kanak-kanak 

sehingga pada level ini siswa sudah mempunyai kemampuan dasar komputer seperti 

menggunakan program Microsoft Word untuk pengetikan sampai pencetakan hasil, 

Microsoft PowerPoint untuk pembuatan slide presentasi serta kemampuan dasar 

penggunaan internet untuk browsing atau pencarian informasi.        

Pembelajaran ePortfolio di SPHLC merupakan pengembangan dari portofolio 

tradisional berbasis kertas yang sudah dipergunakan dalam proses pembelajaran sejak 

level Taman Kanak-Kanak (TK). Seperti halnya portofolio tradisional, ePortfolio 

memuat hasil kerja siswa dari berbagai pengalaman belajar di macam-macam mata 

pelajaran di sekolah. Namun pembelajaran ePortfolio ini berbeda karena melibatkan 

proses pembelajaran khusus yang lebih dari sekedar mengumpulkan hasil belajar dan 

mempresentasikannya dengan media tertentu. Bila dalam portfolio berbasis kertas, 

proses pembelajaran dilakukan sebelum proses pengkoleksian hasil belajar, kemudian 

saat portfolio yang siswa lakukan adalah pemilihan hasil belajar dan perefleksian, lain 
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halnya dalam pembelajaran ePortfolio. Dalam pembelajaran ePortfolio, proses 

pengerjaan ePortfolio adalah sebuah pembelajaran yang memiliki banyak manfaaat. 

Sebagai contoh adalah tugas ePortfolio untuk membuat laporan fieldtrip sekolah. 

Proses pembelajaran terjadi ketika siswa memperoleh ilmu saat menulis laporan yang 

diketik dengan Microsoft Word yang kemudian langsung diunggah ke dalam halaman 

ePortfolio-nya.    

Di SPHLC, sistem ePortfolio yang digunakan adalah yang berbasis open source 

yaitu Mahara ePortfolio system dari https://mahara.org/ yang digunakan secara 

terintegrasi di dalam learning portal sekolah berbasis Moodle dan yang beralamatkan 

di http://portal.sphlc.sch.id/moodle/. Mahara dipilih sebagai open source sistem 

ePortfolio karena dapat diintegrasikan dengan Learning Management System (LMS) 

Moodle yang dipakai dalam learning portal SPHLC (portal.sphlc.sch.id/moodle/). 

Dengan kata lain, user atau pengguna dapat melakukan proses login ke dalam Moodle 

dan Mahara hanya dengan satu user name dan satu password. Proses login ini 

dikenal dengan istilah single-sign-on feature (Mahara 2006). Single-sign-on feature 

ini memudahkan siswa SD untuk melakukan akses ke learning portal sekaligus ke 

ePortfolio-nya.  

Tahapan pembelajaran ePortfolio dengan Mahara terdiri atas tiga tahapan yaitu 

create, share dan engage (Mahara 2006). Dalam tahapan create, guru dan siswa 

mengisi halaman ePortfolio dengan cara mengunggah hasil karya atau artefak ke 

dalam sistem. Hasil karya yang dimasukkan ke dalam ePortfolio berasal dari berbagai 

mata pelajaran dan diorganisasikan sesuai dengan tema besarnya. Tema besar di 

sekolah ini mengikuti kurikulum International Baccalaureate - Primary Years 
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Program (IB-PYP) yang terdiri dari enam PYP transdiciplinary theme yaitu Who we 

are, Where we are in place and time, How we express ourselves, How the world 

works, How we organize ourselves, dan Sharing the planet (IBO, 2009, 12).  Dalam 

proses ini seringkali siswa mau memasukkan hasil karyanya yang bermedia kertas 

seperti ulangan harian pelajaran matematika, maka yang dilakukan adalah proses 

scanning diikuti dengan pengunggahan file hasil scanning ke dalam ePortfolio, 

biasanya berupa file gambar.      

Proses kedua dalam pembelajaran ePortfolio dengan Mahara adalah proses share 

yaitu proses pengaturan dengan siapa ePortfolio dibagikan atau siapa saja yang 

memperoleh akses untuk melihatnya, misalnya pihak guru dan orang tua siswa. 

Proses share dapat dilakukan dengan cara mengirimkan link halaman ePortfolio ke 

email guru atau orang tua atau meminta mereka untuk mengakses account ePortfolio 

di learning portal sekolah. 

Proses terakhir disebut proses engage. Dalam proses ini siswa dapat melakukan 

diskusi di dalam forum atau kolaborasi dengan siswa lain di dalam kelompok. Proses 

engage di SPHLC juga dilakukan dalam acara Student-Led Conference (SLC) yang 

dilakukan sekali dalam satu tahun akademik. Dalam SLC, orang tua diundang untuk 

datang ke sekolah untuk mendengarkan presentasi putra-putrinya sendiri. Disini siswa 

akan membuka halaman ePortfolio mereka dan menjelaskan hasil-hasil belajar yang 

mereka publikasikan di dalamnya beserta refleksinya. 

Proses pembelajaran ePortfolio pada level Kelas Tinggi di SPHLC sampai pada 

proses penelitian ini telah memasuki tahun kedua. Setiap siswa sudah menyelesaikan 
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halaman ePortfolio untuk sedikitnya enam transdiciplinary theme dan sudah pernah 

melakukan proses sharing kepada teman sekelas, guru dan orang tua.   

Selanjutnya akan dijelaskan penelitian sebelumnya tentang pembelajaran 

ePortfolio yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.  Eynon, Gambino, dan 

Török (2014, 95-114)  memaparkan hasil survey dari Connect to Learning (C2L), 

sebuah proyek dari LaGuardia Community College (CUNY) di Ney York, AS, 

tentang pembelajaran ePortfolio terhadap siswa-siswa di sekurangnya 24 kampus. 

Proyek C2L adalah proyek yang menekankan ePortfolio sebagai sebuah pembelajaran 

bukan hanya teknologi. Penelitian tersebut menjawab tiga presuposisi yaitu:  

(1) ePortfolio initiatives advance student success;  
(2) making student learning visible, ePortfolio initiatives support reflection, social pedagogy, and           
     deep learning; dan  
(3) ePortfolio initiatives catalyze learning-centered institutional change (Eynon, Gambino  
     dan Török, 2014, 95). 

 

Preposisi kedua adalah preposisi yang melatarbelakangi penelitian ini dengan dua 

temuan penelitian:  

(1) This preliminary data analysis suggests that ePortfolio processes shaped by reflective and 
integrative social pedagogies make learning visible, helping students to link different parts of 
their learning and connect their own learning to others (Eynon, Gambino, dan Török, 2014, 
103). 

(2) ….C2L evidence suggests that students engaged with sophisticated ePortfolio pedagogies are 
more likely to engage in higher-order thinking, integrative learning, and other high impact 
learning behaviors. (Eynon, Gambino, dan Török, 2014, 104). 

 
Dengan kata lain, kedua temuan tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran ePortfolio 

yang menerapkan pendekatan berpikir reflektif dan social pedagogy membawa dua 

manfaat yaitu making learning visible serta berkembangnya perilaku belajar yang 

membawa high-impact seperti ketrampilan berpikir tingkat tinggi dan belajar yang 

terintegrasi. Selain itu, high-impact practices menurut Bass (2012, 26) adalah juga 
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pengalaman belajar yang membuat siswa mengingat dan memahami pelajaran serta 

memperoleh makna (Kuh dalam Bass, 2012, 26).        

Sebagai pembelajaran, ePortfolio dalam proyek C2L tersebut menggunakan 

berbagai technology platform yang dipakai di banyak kampus. Technology platform 

yang persentase penggunaanya paling besar adalah Digication yakni 48%, lalu Sakai 

OSP sebesar 16%, Open Source sebesar 12%, disusul Mahara sebesar 8%, lalu 

eFolio, Epsilen, Google Sites dan Taskstream yang masing-masing sebesar 4% 

(Catalyst for Learning 2012). Data tersebut disampaikan pada Gambar 1.1  

 

 
 

Gambar 1.1 Graphic Representation of Technology Platforms Currently Used by C2L Partner 
Campuses 

Sumber: Catalyst for Learning 2012 
  

     Selanjutnya pemakaian berbagai technology platform untuk ePortfolio oleh 

beberapa kampus disampaikan pada Tabel 1.1. Dari table 1.1 dapat dilihat bahwa ada 

juga kampus yang memakai lebih dari satu technology platform.   
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Tabel 1.1 Technology Platforms Currently Used by C2L Partner Campuses 
ePortfolio Platform Partner Campus 
Digication 
 
 
 

Boston, Guttman, LaGuardia 
Manhatan ville, NCCC, NEU 
Norwalk, SPS, St. John’s 
StonyBrook, TRCC 
Tunxis 

Mahara Pace, Empire State 
Sakai OSP IUPUI, Rutgers, UDEL, Virgina Tech  
Epsilen QCC 
Taskstream Lehman 
eFolio SFSU 
Open Source Georgetown, SLCC, Virgina Tech 
Google Sites SLCC, UDEL 
 (Sumber: Catalyst for Learning 2012)  

 

Meskipun ada bermacam-macam website yang digunakan, namun dalam proyek 

tersebut pembelajaran ePortfolio dilakukan dengan dua pendekatan yakni berpikir 

reflektif dan social pedagogy. Data survey yang dilakukan mengatakan bahwa 

pembelajaran ePortfolio yang sedemikian rupa membentuk making learning visible 

sehingga banyak aspek yang muncul selama proses belajar menjadi visible atau dapat 

dilihat dan disadari. Proses berpikir reflektif dan pendekatan social pedagogy juga 

membawa manfaat lain yaitu terciptanya aktivitas deep learning atau belajar untuk 

memahami. 

Penulis melihat adanya kesamaan dari ePortfolio yang diterapkan di SPHLC 

dengan proyek C2L dan teknologi ePortfolio di penelitian kedua yakni ePortfolio 

menggunakan sistem open source dan tidak hanya digunakan sebatas untuk 

mendisplay hasil belajar siswa melainkan dijadikan sebagai sebuah pembelajaran 

yang mampu mendorong berbagai aspek belajar yang pada siswa. Pembelajaran 

ePortfolio di sekolah tempat penelitian ini dilakukan meminta siswa untuk 

mengerjakan tugas-tugas yang otentik yang dikerjakan secara mandiri maupun 
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berkelompok. Di dalam pengerjaan tugas-tugas secara berkelompok terdapat interaksi 

antar siswa dan aktivitas siswa menjelaskan pemahamannya kepada teman. Bukti 

belajar dari tugas-tugas itu kemudian direfleksikan sehingga siswa memperoleh 

makna dari pengalaman belajarnya.  

Permasalahannya adalah apakah pembelajaran ePortfolio yang menerapkan 

berpikir reflektif dan social pedagogy di tingkat sekolah tinggi tersebut ketika 

diterapkan di tingkat Kelas Tinggi di SD SPHLC juga dapat mendorong terwujudnya 

making learning visible dan deep learning yang menjadikan pembelajaran ePortfolio 

di Kelas Tinggi SD SPHLC sebagai pembelajaran yang bermanfaat. Belum banyak 

penelitian yang mengkaitkan aspek-aspek tersebut dengan pembelajaran ePortfolio 

pada level sekolah dasar, maka peneliti dalam hal ini bermaksud melakukan 

penelitian yang menghubungkan aspek-aspek tersebut di Kelas Tinggi SD yakni kelas  

IV, V, dan VI di SPHLC.         

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diijelaskan pada Bagian 1.1 serta 

hasil observasi peneliti terhadap kegiatan pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD 

SPHLC, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini: 

1) Pembelajaran ePortfolio belum memaksimalkan penerapan pendekatan social 

pedagogy melalui pemberian tugas-tugas otentik dan kehadiran orang lain, 

selain guru, sebagai pemirsa ePortfolio sehingga mampu mewujudkan making 

learning visible sebagai manfaat dari pembelajaran ePortfolio. 
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2) Pembelajaran ePortfolio belum memaksimalkan penerapan pendekatan social 

pedagogy melalui pemberian tugas-tugas otentik dan kehadiran orang lain, 

selain guru, sebagai pemirsa ePortfolio sehingga mampu mewujudkan deep 

learning sebagai manfaat dari pembelajaran ePortfolio. 

3) Pembelajaran ePortfolio belum memaksimalkan penerapan berpikir reflektif 

melalui pemberian tugas-tugas otentik dan kehadiran orang lain, selain guru, 

sebagai pemirsa ePortfolio sehingga mampu mewujudkan making learning 

visible sebagai manfaat dari pembelajaran ePortfolio. 

4) Pembelajaran ePortfolio belum memaksimalkan penerapan berpikir reflektif 

melalui pemberian tugas-tugas otentik dan kehadiran orang lain, selain guru, 

sebagai pemirsa ePortfolio sehingga mampu mewujudkan deep learning 

sebagai manfaat dari pembelajaran ePortfolio. 

5) Kehadiran orang lain, selain guru, sebagai pemirsa ePortfolio belum 

memaksimalkan proses berpikir reflektif dalam pembelajaran ePortfolio. 

6) Siswa menjadikan proses dan hasil belajarnya menjadi visible melalui artefak-

artefak yang diunggah ke halaman ePortfolio namun tidak secara maksimal 

menjadikan aktifitas itu sebagai aktifitas deep learning.   

7) Siswa memakan waktu lama agar halaman-halaman ePortfolio lengkap dan 

terlihat indah namun hubungan antar artefak yang diunggah kurang 

diperhatikan.  

8) Siswa hanya mengunggah hasil-hasil belajar yang terbaik sehingga tidak 

menampilkan sebuah proses belajar. 
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9) Pembelajaran ePortfolio hanya menjadi proses drag and drop atau upload 

artefak tanpa adanya proses konstruksi ilmu oleh siswa. 

10) Proses pengerjaan ePortfolio yang melibatkan proses scanning worksheet atau   

lembar kerja siswa menyita cukup banyak waktu.  

1.3 Batasan Masalah  

Agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, serta untuk 

mengurangi bias akibat luasnya bidang penelitian, maka perlu dilakukan pembatasan 

masalah sebagai beriukt: 

1) Penelitian ini dibatasi hanya untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

yang diteliti yaitu Social Pedagogy, Berpikir Reflektif, Making Leaning 

Visible, dan Deep Learning dalam proses pembelajaran ePortfolio. 

2) Penelitian ini akan menggunakan responden siswa Kelas Tinggi Sekolah 

Dasar yakni siswa SD Kelas IV, V dan VI Sekolah Pelita Harapan Lippo 

Cikarang yang beralamatkan di Jalan Dago Permai No. 1 Lemahabang 

Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Responden akan dianggap 

sebagai satu populasi penelitian.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan di atas, masalah dalam 

penelitian ini dirumuskan: 

1) Adakah pengaruh social pedagogy terhadap making learning visible dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC? 
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2) Adakah pengaruh berpikir reflektif terhadap making learning visible dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC? 

3) Adakah pengaruh social pedagogy terhadap deep learning dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC? 

4) Adakah pengaruh berpikir reflektif terhadap deep learning dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC? 

5) Adakah pengaruh social pedagogy terhadap berpikir reflektif dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC? 

6) Adakah pengaruh making learning visible terhadap deep learning dalam  

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC? 

1.5 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiaan ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh social pedagogy terhadap makinglLearning 

visible dalam pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC. 

2) Untuk mengetahui pengaruh berpikir reflektif terhadap making learning 

visible dalam pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC. 

3) Untuk mengetahui pengaruh social pedagogy terhadap deep learning dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC. 

4) Untuk mengetahui pengaruh berpikir reflektif terhadap deep learning dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC. 
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5) Untuk mengetahui pengaruh social pedagogy terhadap berpikir reflektif dalam 

pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC. 

6) Untuk mengetahui pengaruh making learning visible terhadap deep learning  

dalam pembelajaran ePortfolio di Kelas Tinggi SD SPHLC. 

1.6 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat 

secara praktis.  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

      Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau 

referensi bagi perkembangan ePortfolio sebagai sebuah pembelajaran yang  

dilaksanakan pada jenjang Kelas Tinggi Sekolah Dasar.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

pihak yang menggunakan pembelajaran ePortfolio di sekolah terutama pihak guru, 

koordinator akademik dan pihak pengambil keputusan lain di sekolah. Di samping 

itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak lain dalam pelaksanaan  

peneilitian serupa.    

1.7 Sistematika Penelitian 
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Pada sistematika penulisan, akan dijelaskan secara ringkas dan berurutan isi 

masing-masing bab. 

Bab kesatu adalah bagian pendahuluan. Bagian ini memberikan arah, tujuan serta 

garis besar penelitian yang terdiri dari tujuh bagian yaitu Latar Belakang Masalah, 

Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

Manfaat Hasil Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

Bab kedua adalah bagian tinjauan pustaka. Bab ini memaparkan landasan teori 

yang memberikan referensi dalam penulisan penelitian ini. Bab ini terdiri dari empat 

bagian yaitu Deskripsi Teoritik, Hasil Penelitian yang Relevan, Kerangka Berpikir, 

dan Hipotesis Penelitian. 

Bab ketiga adalah bagian metodologi penelitian. Bab ini akan menguraikan 

delapan hal yaitu Rancangan Penelitian, Tempat, Waktu dan Subyek Penelitian, 

Prosedur Penelitian, Populasi Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen 

Penelitian yang mencakup definisi konstruk, definisi operasional, kisi-kisi instrumen 

serta penghitungan validitas serta reliabilitas setiap variabel penelitian, kemudian 

Teknik Analisis Data dan Hipotesis Statistik. 

Bab keempat adalah bagian pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang 

terdiri dari empat bagian yakni Deskripsi Data, Pengujian Persyaratan Analisis, 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan, dan Diskusi.  

Bab kelima adalah bagian kesimpulan, aplikasi dan saran yang terdiri dari empat 

bagian yaitu Kesimpulan, Implikasi Manajerial, Keterbatasan Penelitian dan Saran.  

Bagian-bagian yang mengikuti bab kelima adalah Daftar Referensi yang berisikan 

daftar seluruh referensi yang dipakai dalam penelitian ini. Kemudian, penulisan akan 
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diakhiri dengan bagian lampiran-lampiran yang akan berisikan data, pengujian data 

dan dokumen-dokumen lain. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




