
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengembangan dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Karakteristik asesmen berbasis KBK pada materi listrik dinamis adalah sebagai 

berikut :  

a. asesmen ini memiliki validitas yang tinggi, baik dari validitas kesesuaian isi 

asesmen berbasis KBK dengan SK-KD dan juga validitas validasi kesesuaian 

isi asesmen berbasis KBK dengan indikator KBK. 

b. semua bentuk uji berupa tes uraian atau essay yang dikembangkan dapat 

mengukur keterampilan berpikir kritis siswa pada materi listrik dinamis yang 

meliputi  memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, 

menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, dan mengatur strategi 

dan taktik. 

c. memiliki  tingkat konstruksi, tingkat keterbacaan, dan tingkat kemenarikan 

yang tinggi.  

d. asesmen berbasis KBK pada materi listrik dinamis ini dapat membantu siswa 

untuk mengukur tingkat keberhasilan mereka dalam mempelajari materi 

tersebut. 
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2. Respon guru terhadap asesmen berbasis KBK yang dikembangkan diambil 

melalui angket uji aspek tanggapan guru mengenai pengembangan asessmen 

berbasis KBK pada materi listrik dinamis, guru dapat menerima instrumen yang 

telah dikembangkan, menurut guru instrumen ini sudah baik dan dapat 

menambah pengetahuan serta menambah jenis-jenis soal yang ada. Instrumen 

ini juga sudah menggunakan indikator berpikir kritis sehingga mampu 

membantu siswa  melatih kemampuan berpikir kritis siswa. 

3. Respon siswa terhadap asesmen berbasis KBK pada materi listrik dinamis ini 

adalah sebagian siswa memberikan respon positif. Siswa mengatakan bahwa 

soal yang dikembangkan tidak hanya meminta siswa menjawab berdasarkan 

konsep namun juga memberikan tantangan pada siswa agar mampu memberikan 

penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, 

memberikan penjelasan lebih lanjut dan menerapkan strategi dan taktik.  

4. Kendala-kendala yang dihadapi selama proses penerapan hasil pengembangan 

yaitu, (1) guru di sekolah belum memberikan soal untuk melatih KBK siswa, 

sehingga jawaban siswa lebih singkat dan fokus pada poin yang ditanyakan saja, 

tanpa  memberikan alasan atau penjelasan mengenai jawaban tersebut, 

sedangkan pada asesmen berbasis KBK ini menuntut jawaban terurai, (2) 

asesmen ini mestinya dibuat untuk dapat juga diselesaikan secara berkelompok, 

(3) asesmen ini seluruhnya berupa soal essay sehingga membutuhkan 

kemampuan siswa yang meliputi pengetahuan koseptual dan prosedural.  
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B. SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka diajukan saran yaitu perlu  

dilakukan uji coba lebih lanjut terhadap asesmen berbasis KBK ini untuk 

mengetahui validitas, reliabilitas, dan tingkat kesukaran dari soal-soal yang 

dikembangkan.  


