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V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Instrumen asesmen kinerja pada praktikum pengaruh konsentrasi terhadap 

laju reaksi merupakan instrumen asesmen kinerja yang telah memuat aspek-

aspek penting yang harus dinilai selama kegiatan praktikum, memungkinkan 

guru untuk dapat menilai kinerja siswa baik secara individu maupun 

kelompok, hemat biaya dan memungkinkan bagi guru untuk menerapkannya 

disekolah. 

2. Hasil angket respon guru terhadap produk yang dikembangkan yang meliputi 

aspek keterbacaan, konstruksi dan keterpakaian produk berturut-turut adalah 

88,14 %; 90,67 %  dan 84,44% yang ketiganya termasuk dalam kategori 

sangat baik.. 

3. Faktor-faktor pendukung dalam proses pengembangan instrumen asesmen 

kinerja pada praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah: (a) 

respon positif dari sekolah yang bersedia meluangkan waktunya untuk proses 

pengambilan data dan memberikan saran yang diperlukan; (b) respon positif 

dari guru bidang studi kimia yang rela meluangkan waktunya untuk mengisi 

angket dan memberikan masukan-masukan untuk pengembangan instrumen 

asesmen kinerja dan penilaian terhadap produk instrumen asesmen kinerja 
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hasil pengembangan; dan (c) resspon positif siswa yang rela meluangkan 

waktunya untuk mengisi angket dan memberikan masukan-masukan serta 

melakukan praktikum pada saat  uji keterlaksanaan instrumen asesmen 

kinerja yang dikembangkan.  

4. Kendala yang dihadapi selama pengembangan instrumen asesmen kinerja 

pada praktikum pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi adalah jauhnya 

lokasi penelitian, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam menempuh 

perjalanan menuju lokasi penelitian dan pengumpulan data serta uji coba 

lapangan awal.  Selain itu, kurangnya referensi sebagai informasi untuk 

mengembangkan instrumen asesmen kinerja praktikum. 

 

B. Saran 

 

Saran yang dapat diberikan untuk peneliti yang akan melakukan penelitian 

pengembangan instrumen asesmen sejenis yaitu : 

1.  Pilihlah materi kimia yang banyak melibatkan keterampilan psikomotorik 

siswa, sehingga dalam pembuatan instrumen asesmen kinerja, akan lebih 

banyak lagi aspek-aspek penting yang harus dinilai. 

2. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan hanya sampai tahap lima yaitu 

revisi hasil uji coba, perlu dilakukan tahap penelitian dan pengembangan 

selanjutnya agar diperoleh produk yang dapat digunakan di sekolah. 

3. Pilihlah lokasi penelitian yang relatif terjangkau, sehingga tidak 

menghabiskan waktu yang lama selama perjalanan menuju lokasi penelitian. 


