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Abstrak:
Learning portfolio merupakan salah satu strategi yang dipilih untuk dapat diterapkan
dalam sebuah paket diklat. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui kemajuan hasil
belajar peserta diklat melalui strategi learning portfolio.
Kajian terhadap konsep portofolio menyatakan bahwa dengan menganalisis
kumpulan tugas-tugas, diharapkan dapat terlihat adanya usaha untuk meningkatkan hasil
pembelajaran. Sedangkan kajian terhadap konsep belajar dan konsep diklat menyatakan
bahwa kemajuan yang terjadi melalui diklat diharapkan dapat memberi motivasi kepada
peserta diklat untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa
dengan strategi learning portfolio, peserta diklat mendapat gambaran tentang kemajuan
belajar melalui setiap mata diklat dari satu paket diklat.

Kata Kunci: learning portfolio, pembelajaran diklat, kemajuan.

A. PENDAHULUAN
Pembelajaran, apapun bentuknya, harus dapat memberikan pengalaman yang lebih kepada
peserta diklat. Pengalaman yang dimaksud disini tentu saja pengalaman positif. Sayangnya,
dalam hidup, termasuk tentunya juga dalam diklat, pengalaman yang diperoleh peserta diklat
tidak semuanya positif. Meskipun demikian, pengalaman negatif juga tetap dapat
memberikan dampak positif, jika dibarengi dengan pikiran positif.

Terkait hal ini, ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik.
Tetapi tidak semua orang setuju dengan pernyataan tersebut, salah satunya adalah Maxwell.
Maxwell (2014: 30) membantah pernyataan tersebut dengan alasan bahwa jika pengalaman
yang dialami oleh seorang peserta diklat tidak dievaluasi, maka apa yang dialami tidak akan
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menjadi guru yang baik. Sebaliknya, karena tidak ada evaluasi atau refleksi, maka ada
kemungkinan peserta diklat tidak mempelajari sesuatupun dari pengalaman yang dialami.
Jika ini terjadi, maka pengalaman sama bisa terulang lagi. Untuk itu, pengalaman dalam
pembelajaran diklat yang dialami oleh peserta diklat diupayakan untuk didokumentasikan
secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan
pembelajaran. Dengan dokumen yang sistematis, akan mempermudah bagi peserta diklat
untuk melihat usaha kemajuan atau perubahan yang terjadi selama mengikuti diklat. Jadi,
jangan sampai mengikuti diklat tapi peserta diklat tidak mengetahui apakah di dalam dirinya
mengalami kemajuan atau tidak. Terkait dengan kasus kediklatan, sering terdengar komentar
yang mengatakan bahwa setelah diberi diklat ternyata tidak ada perubahan seperti yang
diharapkan. Hasil diklat tidak atau tidak langsung diaplikasikan, dan pembelajaran tetap
seperti yang biasanya terjadi. Ada kemungkinan peserta diklat hanya sekedar mengikuti
diklat, tanpa benar-benar ada usaha sadar untuk meningkatkan diri. Untuk mengantisipasi
permasalahan di atas, ditawarkan sebuah pembelajaran diklat dengan menggunakan strategi
learning portfolio.
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.
Bagaimana learning portfolio dapat memberikan gambaran tentang kemajuan pembelajaran
peserta diklat?
Mengacu pada permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui
kemajuan hasil belajar peserta diklat melalui setiap mata diklat dalam satu paket diklat,
dengan strategi learning portfolio.

B. KAJIAN LITERATUR DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Portofolio
Portofolio adalah sekumpulan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang menunjukkan
kemajuan, refleksi diri dan prestasi (Woolfolk dalam Widoyoko, 2014). Jika dalam sebuah
diklat, peserta didik artinya adalah peserta diklat. Dalam kajian ini, kata bidang tertentu
dicoba diterjemahkan menjadi satu paket diklat tertentu, misalnya paket diklat seni budaya
untuk kelas 5 SD. Sedangkan kata sekumpulan karya dicoba diterjemahkan menjadi
sekumpulan tugas-tugas yang dilakukan peserta diklat dalam paket diklat seni budaya untuk
kelas 5 SD. MASUK DI APLIKASI: tugas disini bentuknya bias bermacam2
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Menurut bentuknya, Foster & Masters (1996) dalam Widoyoko (2014) membagi portofolio
menjadi tiga, yaitu:
a. Portofolio Kerja (working portfolio)
Dalam portofolio ini akan dapat dilihat sebuah proses pengerjaan suatu tugas, mulai dari
tahap awal berupa persiapan sampai tahap akhir atau tahap dimana tugas tersebut selesai
dilakukan.
b. Portofolio Dokumentasi (documentary portfolio)
Dalam portofolio ini dapat dilihat keseluruhan hasil dari tugas-tugas yang dikerjakan oleh
peserta didik yang sudah jadi dan siap untuk dinilai.
c. Portofolio Penampilan (Show portfolio)
Dalam portofolio ini, hanya dapat dilihat hasil terbaik yang dilakukan oleh peserta didik.

Portofolio berasal dari dua kata, yaitu port (singkatan dari report) yang berarti laporan dan
folio yang berarti penuh atau lengkap. Jadi, portofolio berarti laporan lengkap tentang segala
aktivitas yang dilakukan seseorang. Dalam hal ini adalah aktivitas belajar peserta diklat
mulai dari awal sampai akhir, yang didokumentasikan secara urut sesuai dengan kejadian
sebenarnya dalam kegiatan diklat.

Zubizarreta dalam artikelnya yang berjudul The Learning portfolio: Reflective Practice for
Improving Student Learning, mengatakan bahwa portofolio pembelajaran adalah sebuah
proses belajar yang fleksibel dan berbasis bukti hasil belajar dengan menggabungkan refleksi
dan pendokumentasian hasil belajar. Portofolio pembelajaran melibatkan peserta didik dalam
menganalisis kegiatan belajar

secara berkesinambungan, reflektif, dan kolaboratif yang

dapat digambarkan sebagai berikut.
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Dari dua pendapat tersebut dapat dideskripsikan bahwa portofolio merupakan kumpulan
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Konsep/ teori Pembelajaran lihat ketrampilan abad 21
2. Teori Belajar
Belajar di sekolah manapun diharapkan dapat mendatangkan perubahan bagi seorang peserta
didik, karena belajar pada hakekatnya adalah berubah (Tee, 2005a).

Perubahan tidak

sekedar dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi harus mengarah pada perubahan sikap sebagai
akibat dari usaha sadar belajar di kelas. Ketika perubahan terjadi, maka perubahan itu akan
menjadi motivasi untuk terus belajar lagi. Dengan demikian, belajar dan perubahan
merupakan suatu siklus yang mestinya harus terus menerus berulang. Akan tetapi,
perubahan tidak mungkin terjadi tanpa mempraktekkan apa yang dipelajari di kelas,. Untuk
itu, mempraktekkan menjadi kunci utama terjadinya perubahan. Mempraktekkan apa dan
bagaimana mempraktekkannya sangat tergantung dari karakteristik materi yang dipelajari,
karena masing-masing materi memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Agar praktek yang
dilakukan dapat benar-benar mendatangkan perubahan, maka dalam kegiatan belajar
mengajar guru harus bisa menyentuh hati peserta didik, karena pada dasarnya mengajar
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adalah suatu profesi yang menyangkut urusan hati (Tee, 2005b: 72). Hal ini berarti bahwa
jika hati peserta didik belum tersentuh, maka belajar dalam arti adanya usaha sadar tidak
akan terjadi. Jika belajar yang sesungguhnya tidak terjadi, maka perubahan juga tidak
terjadi. Dalam hal ini, perubahan yang diharapkan terjadi adalah bahwa peserta didik tidak
lagi sekedar mengumpulkan sejumlah tugas. Untuk tidak lagi asal mengumpulkan tugas,
maka harus ada perubahan pada diri peserta didik, dari yang biasanya mengumpulkan
dengan sikap asal mengumpulkan, menjadi mengumpulkan dengan kesadaran karena dirinya
ingin berubah maju. Untuk itu, dengan menggunakan learning portfolio diharapkan peserta
didik akan lebih banyak melakukan praktek belajar yang sesungguhnya, sehingga sikap asal
mengumpulkan tugas demi sedikit dapat dikurangi. Dalam learning portfolio, terdapat
filosofi belajar yang akan dibuat peserta didik dengan bantuan guru. Dengan dilibatkan
dalam merumuskan, diharapkan nilai belajar akan lebih tertanam dalam diri peserta didik.
Disamping filosofi belajar, dalam learning portfolio peserta didik juga dapat melihat
bagaimana setiap tugas diberi tanggapan secara positif dan diberi kritikan yang konstruktif,
serta adanya kegiatan refleksi yang harus dilakukan oleh setiap peserta didik.

3. Pengertian Pelatihan
Dalam bukunya yang berjudul Prinsip-prinsip Manajemen Pelatihan, dijelaskan bahwa
pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan
pekerjaan yang sekarang sesuai dengan standar. Tujuan pelatihan adalah meningkatnya
kompetensi pegawai sehingga memungkinkan bekerja lebih baik dalam organisasinya
(Depdiknas, 2003). PPPPTK Seni dan Budaya, sebagai salah satu lembaga diklat akan selalu
berusaha agar diklat-diklat yang dilaksanakan dapat benar-benar memberi nilai tambah
kepada peserta diklat. Dengan demikian, diklat yang diikuti akan benar-benar dirasakan
manfaatnya oleh peserta diklat. Ketika ada manfaat jelas yang akan diperoleh, maka
motivasi dari peserta diklat akan muncul dengan sendirinya. Jika motivasi sudah ada, maka
kegiatan pembelajaran akan lebih terasa ringan dan menyenangkan, baik bagi peserta diklat
maupun bagi fasilittor. Disamping itu, dengan merasakan manfaatnya, maka peserta diklat
secara sadar ingin meningkatkan kinerjanya. Hal ini sejalan dengan salah satu ciri
pembelajaran orang dewasa yang mengatakan bahwa orang dewasa tertarik untuk
mempelajari sesuatu apabila yang dipelajari dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah
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yang dihadapi. Jika masalah yang ada dapat ditemukan jalan keluarnya, berarti kemampuan
untuk menyelesaikan masalah meningkat dan pada akhirnya kemampuan diri sendiri juga
meningkat.

4. Pengembangan Diklat
Sebuah diklat dikatakan berhasil ketika apa yang diterima dalam diklat, baik melalui
program umum, pokok, maupun penunjang dapat memberikan dampak positif bagi kinerja
peserta diklat sekembalinya dari diklat. Ada kemungkinan selama ini dampak positif yang
diharapkan adalah hanya dari program pokok. Dengan demikian, kalaupun sudah
menggunakan portofolio, tetapi portofolio digunakan untuk mendokumentasikan hal-hal
terkait dengan pembelajaran dalam program pokok. Padahal, selalu ada kemungkinan bahwa
dari program yang bersifat umum maupun penunjang dapat juga memberikan dampak positif
bagi peserta diklat. Untuk itu, pada artikel kali ini bentuk portofolio yang ditawarkan untuk
dikembangkan dalam sebuah diklat adalah portofolio untuk mendokumentasikan semua
mata diklat dari program diklat yang diikuti oleh peserta diklat. Dengan demikian, semua
hal-hal yang bersifat inspiring dapat segera didokumentasikan dalam portofolio tersebut,
tanpa harus menunggu sampai peserta diklat mempraktekkannya di sekolah masing-masing.
Berikut adalah konsep dari Zubizarreta tentang isi portofolio atau learning portfolio, yang
dimodifikasi sesuai kebutuhan.
a. Filosofi belajar
Merefleksikan bahwa apa yang dipelajari merupakan hal yang dapat digunakan untuk
dikembangkan dalam kehidupan selanjutnya.
b. Prestasi belajar:
Penghargaan yang diterima selama diklat berlangsung dan nilai-nilai istimewa yang
dicapai ketika melakukan tugas-tugas, baik tugas individu maupun kelompok.
c. Penilaian Pembelajaran:
Feedback dari fasilitator, nilai pengamatan fasilitator, tes tertulis, lisan, praktek,
presentasi, refleksi.
d. Tujuan Belajar
Rencana yang dimiliki untuk melanjutkan belajar, bisa meliputi:
1) Tanggapan atas feedback dari fasilitator
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2) Rencana untuk meningkatkan belajar, dengan menghubungkan yang sudah dipelajari
dan mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari.
e. Lampiran
Berupa tugas-tugas yang harus dikumpulkan.

Diharapkan dengan mengenalkan konsep portofolio dalam sebuah diklat, peserta diklat
dapat lebih bisa memaknai pembelajaran yang dilakukan dan kemudian dipraktekkan di
sekolah masing-masing. Dengan learning portfolio, setiap pembelajaran dalam diklat yang
dilakukan memiliki dokumen yang lengkap, mulai dari awal persiapan sampai akhir kegiatan
pembelajaran. Dengan demikian, peserta diklat dapat menelusuri usaha kemajuan yang
dilakukan dan besarnya kemajuan yang dicapai.

5. Aplikasi Portofolio dalam Pembelajaran Diklat
Seperti disebutkan dalam kajian teori sebelumnya, bahwa portofolio dalam pembahasan ini
diterjemahkan menjadi kumpulan tugas-tugas peserta diklat dari berbagai mata diklat yang
ada dalam satu paket diklat seni budaya kelas 5 sebagai contoh, yang dikerjakan selama
diklat berlangsung. Fasilitator dari setiap mata diklat tidak sekedar memberikan tugas, tetapi
merancang sedemikian rupa sehingga tugas dari setiap mata diklat dalam paket tersebut
mengarah pada satu titik, yaitu peningkatan kualitas peserta diklat baik sebagai individu
maupun sebagai guru, yang ditunjukkan dengan adanya usaha kemajuan melalui tugas-tugas
yang dikumpulkan dalam portofolio yang dibuat. Sebagai contoh, mata diklat Komunikasi
Efektif memiliki peran untuk membuat peserta diklat berlatih membangun self-talk positif,
dimulai dari saat materi tersebut selesai disajikan. Dengan self-talk positif, diharapkan
peserta diklat dapat memberikan respon dan sikap positif ketika ada hal tidak baik yang
terjadi selama proses diklat berlangsung maupun setelah diklat selesai.
Untuk dapat mencapai gambaran di atas, maka sebelum diklat yang akan memakai strategi
learning portfolio dimulai, perlu diadakan kondisioning dengan semua fasilitator untuk
menginformasikan hal-hal penting terkait dengan ide yang dimaksud dalam artikel ini,
diantaranya:
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1) Learning Portfolio digunakan untuk mendokumentasikan semua tugas dan kegiatan
pembelajaran dari semua mata diklat, baik mata diklat yang bersifat umum, pokok,
maupun penunjang.
2) Semua fasilitator saling memberikan informasi tentang tujuan yang diharapkan dapat
dicapai oleh setiap peserta diklat melalui mata diklat yang diajarkan, serta gambaran
nilai tambah yang dapat diperoleh peserta diklat dari mata diklat tersebut.
3) Setiap mata diklat yang diajarkan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas
peserta diklat. Oleh karena itu, mata diklat-mata diklat yang diberikan di awal diklat
diharapkan dapat membantu peserta diklat dalam meningkatkan hasil pembelajaran pada
mata diklat selanjutnya, contoh: mata diklat Komunikasi Efektif yang diberikan pada
awal diklat dimaksudkan untuk tujuan, nilai tambah, dan kontribusi sebagai berikut.
Tujuan:
Peserta diklat mampu mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk
meningkatkan pembelajaran.
Nilai tambah yang diperoleh:
Praktek self-talk positif .
Kontribusi dampak:
Supaya komunikasi pada sesi-sesi berikutnya dapat lebih lancar, sehingga hasil
pembelajaran akan lebih sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut adalah contoh isi learning portfolio yang dimaksud dalam pembahasan ini.
Filosofi belajar
Karena bersifat reflektif, maka filosofi belajar dilakukan sebelum mata diklat Komunikasi
Efektif berakhir, contoh:
Saya perlu berlatih berpikir positif terlebih dahulu, supaya self-talk yang terjadi dalam
diri saya akan didominasi oleh self-talk positif..

Prestasi Belajar
Peserta diklat mengisi point ini melalui hasil tugas kelompok/individu yang dipresentasikan
dan kemudian dinilai oleh kelompok lain/fasilitator. Kelompok yang mendapat predikat
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terbaik dalam menyelesaikan tugas tersebut dapat menuliskan kalimat berikut dalam point
prestasi belajar.
Kelompok saya menjadi kelompok terbaik dalam menyelesaikan tugas tentang
identifikasi self-talk negatif yang sering muncul di antara peserta diklat. Bisa menjadi
kelompok terbaik karena dapat menyelesaikan tugas dalam waktu lebih cepat dari yang
ditentukan dengan hasil benar semua.

Penilaian Pembelajaran
Sebagai kelompok tercepat dengan hasil benar semua, mendapat nilai 100.

Tujuan Belajar
Mempraktekkan komunikasi self-talk positif tentang diri sendiri dan tentang orang lain
setiap hari.

Lampiran
Diisi dengan hasil kerja kelompok yang dilakukan.

C. SIMPULAN
Mengikuti diklat tidak cukup hanya bisa dirasakan manfaatnya, tetapi harus bisa
diaplikasikan, untuk peningkatan kualitas belajar mengajar di sekolah. Dengan portofolio,
proses pembelajaran dalam diklat dapat didokumentasikan secara sistematis sehingga setiap
peserta diklat dapat menelusuri sendiri usaha sadar yang dilakukan untuk mencapai kemajuan
dan seberapa besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan strategi learning
portfolio, peserta diklat mendapat gambaran tentang kemajuan belajar melalui setiap mata
diklat dari satu paket diklat.
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