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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pendekatan 

saintifik berbasis model pembelajaran portofolio terhadap hasil belajar aspek 

kognitif siswa kelas XI pada mata pelajaran PPKn di SMKN 5 Mataram pada 

tahun ajaran 2018/ 2019. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang pada 

kelas eksperimen dan 30 orang pada kelas kontrol. Instrumen pengumpulan data 

dalam peneltian ini menggunakan instrumen tes aspek kognitif sebanyak 28 butir 

soal yang telah memenuhi validitas dan realibilitas instrument. Berdasarkan hasil 

perhitungan pengujian hipotesis dengan uji-t dengan nilai         7, 259 dan        

1,098 dengan dk=58 pada taraf signifikasi 5% sehingga nilai         7, 259 >  

       = 1,098, maka hipotesis penelitian yang berbunyi ada pengaruh pendekatan 

saintifik berbasis model pembelajaran portofolio terhadap hasil belajar aspek 

kognitif siswa kelas XI pada mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 5 Mataram 

diterima. 

Kata kunci: Pendekatan Saintifik Berbasis Model Pembelajaran Portofolio, Hasil 

Belajar Aspek Kognitif,  PPKn 
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The effect of the scientific approach based on portfolio learning models 

toward outcomes of cognitive aspects of grade XI students 

on civic education lessons at SMK Negeri 5 Mataram. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to know if there are the effect of scientific 

approach based portfolio learning models toward outcomes of cognitive aspects of 

grade XI students on civic education lessons at SMK Negeri  5 Mataram in the 

academic year 2018/2019. The samples of this research as much 30 students that 

class of exprementation and 30 people to that class control. The instrument data 

collection during test cognitive aspects of this used of the instruments as many 28 

grains about who had filled the validity, of and reliability instruments. Based on 

the calculation on the testing of hypotheses with uji-t with a value of 7,259 and t 

table 1,098 with dk=58 significance in the 5 percent so that the t-count 7,259 > t-

table  1,098. so, the hypothesis which reads research there an effect scientific 

approach based portfolio learning models toward outcomes of cognitive aspects of 

grade XI students on civic education lessons at SMK Negeri  5 Mataram 

Key Words: Scientific approach based portfolio learning models, outcomes of 

cognitive aspects, civic education 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan merupakan mata 

pelajaran yang memfokuskan pada 

pembentukan warga negara yang 

memahami dan mampu melaksanakan 

hak-hak dan kewajiban untuk menjadi 

warga negara Indonesia yang cerdas, 

terampil, dan berkarakter sesuai 

dengan yang diamanatkan oleh 

Pancasila dan UUD 1945.  

Upaya untuk menjadi warga 

negara yang cerdas, terampil dan 

berkarakter terdapat dalam tujuan 

PPKn diantaranya (1) berpikir kritis, 

rasional dan kreatif; (2) berpartisipasi 

secara cerdas dan tanggung jawab, 

serta bertindak secara sadar dalam  

kegiatan masyarakat, berbangsa dan 

bernegara;  (3) berkembang secara 

positif dan demokratis untuk 

membentuk diri berdasarkan karakter-

karakter masyarakat di Indonesia agar 

dapat hidup bersama dengan bangsa-

bangsa lain; (4) berinteraksi dengan 

bangsa-bangsa lain dalam peraturan 

dunia secara langsung dengan 

memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi. (Departemen 

pendidikan nasional, 2006: 49)  

Dari tujuan pembelajaran 

PPKn di atas terlihat bahwa bangsa 

Indonesia memiliki harapan yang 

besar kepada peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa untuk cerdas, 

kreatif, dan ikut serta pada setiap 

kegiatan yang berhubungan dengan  

masyarakat. Selain itu siswa juga 

dapat mengembangkan potensi yang 

dimiliki baik dari aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik dengan cara 

belajar berdiskusi untuk 

menyelesaikan masalah yang 

diperlukan, sehingga dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam 

bertanya, menanggapi pertanyaan, 

menjawab pertanyaan, dan 

sebagainya agar menjadi warga 

negara yang memahami, mampu 

menyikapi, dan berprilaku sesuai 

dengan hak dan kewajiban sebagai 

warga negara. Keberhasilan proses 

pembelajaran ini di tunjukkan dengan 

semakin meningkatnya hasil belajar 

siswa dalam mata pelajaran PPKn. 

Namun kenyataan di lapangan 

sangat jauh berbeda, berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara 

peneliti yang dilaksanakan pada 

tanggal 15 Maret 2018 di SMK 

Negeri 5 Mataram. Hasil observasi 

dan wawancara menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa permasalahan pada 

saat proses pembelajaran diantaranya:  

1) siswa cenderung pasif dalam 

proses pembelajaran di kelas; 2) siswa 

hanya menerima begitu saja materi 

yang disampaikan guru; 3) siswa 

lebih banyak mencatat selama proses 

pembelajaran; 4) guru kurang kreatif 

dalam penggunaan metode mengajar; 

5) kegiatan belajar kelompok masih 

kurang efektif; 6) kura ngnya rasa 

ingin tahu siswa dalam mencari 

materi; 7) guru masih menggunakan 

metode ceramah atau konvensional; 

8) tidak ada motivasi dan semangat  

siswa untuk belajar; 9) guru masih 

menjadi satu-satunya sumber belajar 

bagi siswa; 10) kurangnya sarana dan 

prasana siswa untuk menunjang 

kegiatan belajar; 11) dan tidak ada 

ketertarikan siswa dalam belajar 

PPKn.  

Kurang optimalnya 

pembelajaran PPKn tersebut 

menyebabkan hasil belajar aspek 

kognitif siswa masih rendah. Selain 

itu, belum ada upaya guru untuk 

membenahi proses pembelajaran yang 

berlangsung seperti menggunakan 

model pembelajaran yang tepat 
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sehingga mampu meningkatkan hasil 

belajar aspek kognitif siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

peneliti tertarik untuk mencoba 

melakukan penelitian dengan 

mengkolaborasikan pendekatan 

saintifik dengan model pembelajaran 

portofolio sehingga mampu 

meningkatkan hasil belajar aspek 

kognitif siswa pada mata pelajaran 

PPKn. Pendekatan pembelajaran yang 

dapat diterapkan adalah pendekatan 

saintifik atau pendekatan berbasis 

ilmiah. 

Kemendikbud (2013) 

mengemukakan, pembelajaran dengan 

menggunakan pendekatan saintifik 

adalah pembelajaran yang 

menekankan pada pemberian 

pengalaman secara langsung baik 

menggunakan observasi, eksperimen 

maupun cara yang lainnya, sehingga 

realitas yang akan berbicara sebagai 

informasi atau data yang diperoleh 

selain valid juga dapat dipertanggung 

jawabkan ( Pursitasari, dkk. 2015: 1)  

Pendekatan saintifik 

dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik 

dalam mengenal, memahami berbagai 

materi menggunakan pendekatan 

ilmiah, bahwa informasi bisa berasal 

dari mana saja, kapan saja, tidak 

bergantung pada informasi searah dari 

guru. Oleh karena itu kondisi 

pembelajaran yang diharapkan 

tercipta diarahkan untuk mendorong 

peserta didik dalam mencari tahu dari 

berbagai sumber melalui observasi 

dan bukan hanya diberi tahu. 

Pendekatan saintifik dalam 

pembelajaran melibatkan 

keterampilan proses seperti 

mengamati, menanya, mengumpulkan 

informasi, mengolah informasi dan 

mengkomunikasikan. Selain 

penggunaan pendekatan saintifik, 

diperlukan pula model pembelajaran 

untuk  dapat melibatkan siswa aktif 

dalam proses belajar mengajar di 

kelas dan mampu meningkatkan 

retensi siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang tepat digunakan 

dalam pendekatan saintifik adalah 

model pembelajaran portofolio. 

Fajar ( 2005: 4),  bahwa 

portofolio adalah suatu kumpulan 

pekerjaan siswa dengan maksud 

tertentu dan terpadu yang diseleksi 

menurut panduan yang ditentukan. 

Jadi dapat diartikan bahwa portofolio 

adalah kumpulan koleksi suatu 

pekerjaan siswa yang telah diseleksi 

dan menjadi karya terbaik yang 

ditentukan untuk ditampilkan di muka 

umum. 

Pendekatan saintifik berbasis 

model pembelajaran portofolio 

memposisikan siswa sebagai 

pebelajar, yaitu subjek yang belajar. 

Siswa harus mampu mengkonstruk 

pengetahuan dan konsep dengan 

belajar secara kontekstual. Hal ini 

sangat penting sebab dengan 

mengkorelasikan materi dengan 

kehidupan nyata, materi yang 

dipelajari akan tertanam erat dalam 

memori siswa sehingga tidak akan 

mudah terlupakan. Pendekatan 

saintifik berbasis model pembelajaran 

portofolio juga menciptakan kondisi 

pembelajaran yang diharapkan 

mampu mendorong peserta didik 

dalam mencari tahu dari berbagai 

sumber melalui observasi, dan bukan 

hanya diberi tahu. Dalam 

melaksanakan pembelajaran guru 

hanya menjadi fasilitator dan 

mediator, di mana tugas guru hanya 

mengarahkan dan menjaga kondisi 

kelas agar tetap kondusif. 
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Adapun Langkah-langkah 

penerapan pendekatan saintifik 

berbasis model pembelajaran 

portofolio dalam pembelajaran PPKn 

sebagai berikut: 1) guru meminta 

siswa mengamati kejadian, peristiwa 

atau masalah yang ada di lingkungan 

masyarakat mulai dari yang terdekat 

hingga jauh, 2) siswa membentuk 

kelompok yang terdiri dari 4-6 orang 

dan setiap kelompok mengidentifikasi 

satu masalah yang dianggap paling 

penting, 3) setiap kelompok  akan 

mencari informasi dengan 

mewawacarai orang tua, tetangga, 

atau orang yang  dianggap menguasai 

masalah tersebut, 4) setiap kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya, setelah itu maka akan 

diadakan voting dari semua masalah 

tersebut untuk memilih satu masalah 

yang akan dijadikan kajian kelas, 5) 

guru membentuk kelas menjadi 4 

kelompok dan tiap-tiap kelompok 

memiliki tugas untuk 

mengembangkan portofolio kelas. 

Kelompok 1: bertanggung jawab 

untuk menjelaskan atau 

mengidentifikasi masalah, kelompok 

2: bertanggung jawab mengkaji 

kebijakan alternatif untuk mengatsi 

masalah, kelompok 3: bertanggung 

jawab mengusulkan dan 

menjastifikasi kebijakan publik yang 

telah disepakati untuk memecahkan 

masalah, kelompok 4: bertanggung 

jawab dalam hal untuk membuat 

rencana tindakan, bagaimana warga 

negara dapat mempengaruhi 

pemerintah untuk menerima dan 

melaksanakan rencana tindakan yang 

diusulkan yang telah didukung oleh 

kelas. 6) siswa mengumpulkan 

informasi dan data yang berkaitan 

dengan tugasnya dalam 

mengembangkan portofolio kelas. 7) 

siswa mengolah atau mengasosiasikan 

informasi untuk menjawab tugas yang 

diperoleh dan berdiskusi bersama 

terkait informasi yang diperoleh. 8) 

tiap-tiap kelompok menyajikan hasil 

portofolio dan mempresentasikannya, 

bisa dilakukan di kelas maupun di 

luar kelas tergantung situasi sekolah.  

Hasil penelitain oleh 

Agus.dkk, menyatakan ada 

peningkatan hasil belajar siswa 

setelah diterapkan model 

pembelajaran portofolio. Selain itu 

penelitian yang dilakukan oleh 

Gumana. Ida agus dkk menunjukkan 

bahwa hasil belajar yang lebih 

meningkat setelah digunakan 

pendekatan saintifik. Berdasarkan 

uraian di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Pendekatan Saintifik 

Berbasis Model Pembelajaran 

Portofolio Terhadap Hasil Belajar 

Aspek Kognitif Siswa Kelas XI Pada 

Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 

5 Mataram”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui ada tidaknya 

\Pengaruh Pendekatan Saintifik 

Berbasis Model Pembelajaran 

Portofolio Terhadap Hasil Belajar 

Aspek Kognitif Siswa Kelas XI Pada 

Mata Pelajaran PPKn di SMK Negeri 

5 Mataram. 

 

B.   METODE PENELITIAN 

  Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian yaitu 

pendekatan kuantitatif, jenis 

penelitian ini adalah Quasi 

Eksperimen dengan non-equivalent 

control group design. Menurut 

Sugiyono (2008: 107) pendekatan 

eksperimen adalah pendekatan 

penelitian yang digunakan untuk 

mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap yang lain dalam kondisi 



 4 

yang dikendalikan. Menurut sugiyono 

(2012; 77) Bentuk Quasi Eksperimen 

ini digunakan untuk mengatasi 

kesulitan menentukan kelompok 

kontrol dalam penelitian, sedangkan 

pada non-equivalent control group 

design ini kelompok eksperimen 

maupun kelompok kontrol tidak 

dipilih secara random. Desain yang 

digunakan dalam penelitian ini non-

equivalent control group design 

dengan diberikan pre test dan pot test. 

Dapat lihat pada gambar di bawah ini 

 Berdasarkan gambar 

sebagai Eksperimen dengan diberikan 

perlakuan pendekatan saintiifik 

berbasis model pembelajaran 

portofolio sedangkan kelas kontrol 

diberikan perlakuan pembelajaran 

konvensional

 
 Sampel penelitian terdiri dari dua 

kelas di SMK Negeri 5 Mataram yaitu 

kelas XI Campuran dan XI Kayu 

menggunakan teknik Purposive 

Samplin. pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu antara lain: a) 

Sampel diambil dalam populasi yang 

sama, b) Guru yang mengajar sama, 

c) Materi pembelajaran sama, d) 

Jumlah siswa dalam kelas relatif 

sama, e) Waktu belajar PPKn relatif 

sama, f) Hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran PPKn relatif sama. Apabila 

diantara semua kelas pada populasi 

memiliki kesamaan seperti yang telah 

dipaparkan di atas, maka kelas 

tersebut dapat jadikan sampel 

penelitian. Kelas XI Campuran 

sebagai Eksperimen dengan diberikan 

perlakuan pendekatan saintiifik 

berbasis model pembelajaran 

portofolio sedangkan kelas XI Kayu 

sebagi kelas kontrol diberikan 

perlakuan pembelajaran 

konvensional. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen tes soal aspek kognitif dan 

lembar observasi. Yang telah diuji uji 

instrumen yakni uji validitas, 

reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa instrumen yang 

digunakan memenuhi kriteria 

instrumen yang baik. Teknik analisis 

data terdiri atas uji prasyarat analisis 

dan uji analisis hipotesis. Uji 

prasyarat analisis dilakukan sebagai 

persyaratan sebelum melakukan uji 

hipotesis dimana data harus 

berdistribusi normal dan homogen 

varians. Uji analisis hipotesis untuk 

data hasil belajar aspek kognitif 

menggunakan uji t test dua sampel.  

 
C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data dalam penelitian ini 

meliputi data hasil belajar aspek 

kognitif terhadap penggunaan 

pendekatan saintifik berbasis model 

pembelajaran portofolio. Uji prasyarat 

di ambil dari data post test kelas 

eksperimen setelah itu baru bisa 

silakukan uji hipotesis. Uji prasyarat 

analisi terdiri dari uji normalitas dan 

uji homogenitas. Uji normalitas ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah 

data dari kedua kelompok sampel 

yang diteliti berasal dari data yang 

normal atau tidak dengan 

menggunakan rumus Chi Kuadrat. 

Uji homogenitas bertujuan untuk 

mencari tahu apakah dari beberapa 

kelompok data penelitian memiliki 

varians yang sama atau tidak dengan 

menggukana uji Fisher ( Uji F). hasil 

uji normalita dan normalitas dapat di 

lihat pada tabel dibawah ini:  
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Tabel 1. Data hasil uji normalitas 

data. 
Kelas D

K 
  

         
     

, 

Kesimp
ulan 

Eksperi

men 

5 7,20 11,07 Distribu

si data 

normal 

Kontrol 5 10.65 11,07 Distribu

si data 

normal 

Berdaarkan tabel di atas, 

Dari hasil perhitungan uji normalitas 

pada kelas eksperimen diperoleh 

  
       sebesar 7,20 pada taraf 

signifikan α= 0,05 didapat  
      

sebesar= 11,070 karena  
       

lebih kecil dari    
     , 

(7,20<11,070) maka data berdistribusi 

normal, sedangkan hasil perhitungan 

uji normalitas pada kelas kontrol 

diperoleh   
        = 10,65 dan 

  
     ,  = 11,070 karena   

        

lebih kecil dari   
     , atau ( 

10,65 11,070) maka distribusi data 

normal 

Tael 2. Data hasil uji homogenitas 

data  
Varian Taraf 

signifi
kan 

F 
hitu
ng 

F 
tab
el  

Kesimp
ulan  Kelas 

eksperi
men  

Kela
s 
kont
rol 

52,193 64,8
75 

0,05 1,24 4,2
0 

Kedua 
sampel 
memilik
i 
varians 
yang 
sama 
atau 

homoge
n  

Berdasarkan hasil 

perhitungan di atas, diperoleh nilai 

varians kelas eksperimen sebesar 

52,193 dan kelas kontrol sebesar 

64,875 sehingga diperoleh nilai 

       sebesar 1,24 dan 

dengan      sebesar 4,20 dengan 

taraf signitifikan α=0,05 (5%) dengan 

kriteria pengujian yang menyatakan 

jika        <      , maka varian 

penelitian dikatakan homogen 

Berdasarkan uji prasyarat 

yang telah dilakukan yakni hasil uji 

normalitas dan uji homogenitas, dapat 

diketahui bahwa hasil penelitian 

menunjukkan data kedua sampel 

berdistribusi normal dan homogen, 

sehingga uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan uji t polled 

variandengan ketentuan jika        > 

dari       maka Ha diterima dan Ho 

di tolak. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pendekatan 

saintifik berbasis model pembelajaran 

portofolio terhadap hasil belajar aspek 

kognitif siswa kelas XI  pada mata 

pelajaran PPKn di SMKN 5 Mataram. 

Tabel 3. Data hasil uji hipotesis  
Kelas  N X                   

Eksperime

n  

3

0 

79

, 

76 

52. 

19

3 

7, 259 1,09

8 

Kontrol  3

0 

69

, 

64 

64, 

87

5 

Berdasarkan hasil 

perhitungan uji t diperoleh nilai 

       sebesar = 7, 259 dan 

      sebesar = 1,098 sehingga 

        (7, 259)>       (1,098) n dk = 

   +       dan taraf signifikan 5% 

sehingga diperoleh         (7, 

259)>        (1,098), jadi dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha  diterima yang artinya bahwa ada 

pengaruh pendekatan saintifik 

berbasis model pembelajaran 

portofolio terhadap hasil belajar aspek 

kognitif siswa kelas XI di SMKN 5 

Mataram pada mata pelajaran PPKn 

Perbedaan hasil belajar aspek 

kognitif ini disebabkan pemdekatan 

saintifik berbasis model pembelajaran 
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portofolio yaitu suatu pembelajaran 

dimana siswa diajarkan agar memiliki 

kemampuan untuk mengungkapkan 

dan mengekspresikan dirinya sebagai 

individu maupun kelompok. hasil 

belajar aspek kognitif siswa dapat 

dipengaruhi oleh model pembelajaran 

yang digunakan oleh guru ketika 

mengajar di kelas, hal ini sesuai 

dengan pendapat yang diungkap kan 

oleh (Trianto, 2010: 22 ) bahwa salah 

satu yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah faktor pendekatan belajar  ( 

approach to learning ) yang 

didalamnya terdapat model 

pembelajaran.  

Model pembelajaran adalah 

bagian penting dalam proses 

pembelajaran. Meningkatnya hasil 

belajar aspek kognitif siswa dapat 

menggambarkan perkembangan 

belajar siswa. Terbukti siswa dapat 

menyusun dan membuat portofolio. 

Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Budimansyah 

(2002) bahwa portofolio adalah suatu 

usaha untuk memperoleh informasi 

secara berkala, berkesinambungan, 

menyeluruh tentang proses, hasil 

pertumbuhan dan perkembangan 

wawasan pengetahuan, sikap, 

keterampilan siswa yang bersumber 

dari catatan dan dokumentasi 

pengalaman belajarnya.  

Dalam penggunaan model ini 

siswa tidak dituntut. untuk benar 

dalam menjawab tugasnya. Hal ini 

sejalan dengan Depdiknas (2004) 

yang mengungkapkan bahwa 

penggunaan portofolio memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan dirinya, bukan 

kekurangan atau kesalahannya dalam 

mengerjakan soal atau tugas. 

Penerapan pendekatan saintifik 

berasis model pembelajaran 

portofolio mempengaruhi hasil belajar 

siswa dalam aspek kognitif, karena 

dengan model pembelajaran ini  siswa 

memperoleh dan mendapatkan 

informasi untuk menemukan jawaban 

atau memecahkan masalah terhadap 

pertanyaan atau rumusan masalah 

dengan kemampuan berpikir kritis 

dan logis sehingga dapat 

menghatarkan siswa  pada 

kemampuan tingkat tinggi.   

Pendekatan saintifik berbasis 

model pembelajaran portofolio dapat 

diterapkan karena dalam 

pembelajaran ini, mampu melibatkan 

siswa dalam keseluruhan proses 

pembelajarannya, dan tidak hanya 

melibatkan kognitif saja namun aspek 

afektif dan psikomotorikpun ikut 

terlibat, sehingga memberikan 

kebebasan siswa untuk berpikir, 

berpendapat, aktif dan kreatif, selain 

itu juga mampu mengembangkan 

partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran.  

Selain itu, hasil penelitian ini 

menunjukkan dukungan yang kuat 

terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu tentang penerapan model 

pembelajaran portofolio dan 

pendekatan saintifik diantaranya; 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Gumana. Ida menunjukkan bahwa 

pendekatan saintifik dapat 

meningkatkan hasil belajar dalam 

penetilian yang berjudul “Pengaruh 

Pendekatan Saintifik Terahadap Hasil 

Belajar Pengetahuan PKN Ditinjau 

Dari Karakterisitik Pertanyaan guru 

Siswa Kelas IV sd Gugus Pangeran 

Diponegoro Kecematan Denpasar 

Barat”. Penelitian lain dilakukan oleh 

Agus dkk (2015) yang berjudul 

Pengaruh Model Pembelajaran 

Portofolio Terhadap Hasil Belajar 

PKN Siswa Kelas V SD Gugus 4 
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Mengwi Badung”. Dari hasil 

penelitian tersebut dinyatakan ada 

peningkatan hasil belajar siswa 

setelah diterapkan model 

pembelajaran portofolio. 

 Seperti penelitian-penelitian 

terdahulu yang menunjukkan bahwa 

ada pengaruh pendekatan saintifik 

berbasis model pembelajaran 

portofolio terhadap hasil belajar 

kognitif siswa, penelitian ini 

menunjukkan bahwa penggunaan 

pendekatan saintifik berbasis model 

pembelajaran portofolio 

mempengaruhi hasil belajar aspek 

kognitif siswa kelas XI pada mata 

pelaran PPKn di SMK Negeri 5 

Mataram. Sehingga penggunaan 

model pembelajaran lebih bervariasi 

dan tidak monoton hanya pada guru 

saja tetapi siswa pun ikut aktif dalam 

proses pembelajaran.  

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data 

yang telah diperoleh yakni = 7, 259 

dan =  = 1,098   dengan taraf 

signifikan 5% maka = 7, 259 > =  

=1,098. Dengan demikian maka Ha 

yang diajukan diterima artinya bahwa 

ada pengaruh model penggunaan 

model pembelajaran portofolio 

berbasis saintifik terhadap hasil 

belajar pada aspek kognitif siswa 

kelas XI pada mata pelajaran PPKn di 

SMKN 5 Mataram.  
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