
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

Pada bab V disajikan (1) kesimpulan, (2) implikasi , dan (3) saran. Secara rinci 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan semua data dan proses penelitian pengembangan yang dilakukan dari 

tahap pendahuluan hingga tahap evaluasi, dapat disimpulkan bahwa. 

1. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah software PETASAN 

GALAU pada mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan yang berisi lembar 

observasi otomatis dan sistemik sehingga dapat membantu tugas guru dalam 

melaksanakan proses penilaian aspek keterampilan pada peserta didik di 

SMK Negeri Sukoharjo. Proses penelitian menggunakan alur penelitian 

pengembangan Borg and Gall yang diawali pada tahap pendahuluan hingga 

tahap evaluasi. Produk yang dikembangkan telah melalui uji ahli, uji coba 

perorangan, uji kelompok kecil, uji lapangan dan uji efektivitas sehingga 

terwujud produk akhir yang sempurna. Software PETASAN GALAU 

memiliki lima menu yaitu: menu utama, menu file, menu proses, menu 

laporan dan menu bantuan.  

2. Software PETASAN GALAU efektiv digunakan untuk membantu guru dalam 

melaksanakan proses penilaian otentik ranah keterampilan pada mata 

pelajaran Prakarya Kewirausahaan.  
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Hal ini terlihat pada rata-rata nilai angket setelah menggunakan produk pada 

kelas eksperimen lebih tinggi dibanding pada kelas kontrol tanpa penggunaan 

produk. Nilai rata-rata penggunaan produk software PETASAN GALAU 

sebesar 3,55 dengan persentase 88,87% sehingga masuk pada kriteria sangat 

efektiv diambil dari pendapat Hadi (2000 : 42) dibandingkan tanpa 

penggunaan produk hanya sebesar 1,93 dengan persentase 48,36%. 

Efektivitas penggunaan software yang diuji dengan uji t  Paired Sampels t-

test terbukti bahwa t hitung > t tabel atau 45,978 > 0,05 artinya terdapat 

perbedaan antara penggunaan dan tanpa penggunaan software PETASAN 

GALAU dalam proses penilaian ranah keterampilan. Dengan demikian Ho 

ditolak dan Ha diterima yang menyatakan Software PETASAN GALAU 

dapat digunakan sebagai instrumen penilaian otentik ranah keterampilan. 

Pada uji efektivitas hasil penilaian dengan rumus validitas konkuren 

diperoleh koefisien korelasi untuk kelas XI TKJ 1 sebesar 0,955 dan XI TKJ 

2 sebesar 0,902 sehingga memenuhi kriteria sangat tinggi (sempurna). Dapat 

disimpulkan bahwa software PETASAN GALAU baik pada pemakaianya 

dan hasil nilai keterampilan yang diperoleh peserta didik sangat efektiv 

digunakan sebagai instrumen penilaian otentik pada mata pelajaran Prakarya 

Kewirausahaan di SMK Negeri Sukoharjo. 
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5.2 Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, tindak lanjut penelitian ini berimplikasi pada 

upaya peningkatan pelaksanaan proses penilaian otentik aspek keterampilan pada 

mata pelajaran Prakarya Kewirausahaan. Software PETASAN GALAU 

membantu guru menyiapkan instrumen penilaian, mengolah dan menyimpan nilai 

aspek keterampilan sedangkan peserta didik mampu menunjukkan kemampuan 

terbaiknya baik sebagai testee maupun sebagai tim penilai.  Implikasi secara 

teoritis dan empiris dapat dikemukakan sebagai berikut. 

1. Implikasi teoritis 

Proses penilaian merupakan satu kesatuan dalam kegiatan belajar sehingga 

guru dapat melibatkan peserta didik untuk menilai keterampilan teman 

sebayanya. Penilaian harus disertai instrumen yang memiliki indikator sesuai 

dengan hal yang akan diukur sehingga hasil penilaian mencerminkan 

kompetensi nyata (otentik) yang dimiliki setiap peserta didik.  

2. Implikasi empiris  

Secara empiris, implikasi penggunaan software PETASAN GALAU sebagai 

instrumen penilaian otentik mampu membantu tugas guru dalam 

melaksanakan proses penilaian aspek keterampilan. Lembar observasi 

terstandar dengan adanya indikator memudahkan peserta didik melakukan 

unjuk kerja dalam sub kompetensi personal selling dan memberi nilai pada 

testee (teman sebaya).   
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5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian, saran-saran yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut. 

1. Bagi guru Prakarya Kewirausahaan yang akan menggunakan produk software 

PETASAN GALAU, disarankan mempelajari dan memahami petunjuk 

penggunaan aplikasi sehingga tidak mengalami kesulitan dan dapat melatih 

keterampilan guru menggunakan komputer sebagai sarana pendukung kinerja 

penilaian peserta didik. Selain itu produk pengembangan ini dapat dijadikan 

alternatif mempersiapkan instrumen penilaian otentik aspek keterampilan 

sesuai tuntutan kurikulum 13 di SMK Negeri Sukoharjo.  

2. Bagi peserta didik agar lebih giat mengasah keterampilan mengungkapkan 

pendapat dan ide di hadapan teman agar nilai yang didapat semakin baik. 

3. Software PETASAN GALAU bukalah satu-satunya aplikasi komputer yang 

dapat menentukkan keberhasilan proses penilaian otentik aspek keterampilan, 

perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pengaruh penggunaan software 

pada peningkatan kemampuan (skill) peserta didik.  

4. Keberhasilan penggunaan PETASAAN GALAU sangat bergantung pada 

kerjasama antara pendidik, peserta didik dan fasilitas yang ada di sekolah. 

Pendidik harus benar-benar menguasai dan mempersiapkan segala sesuatu 

sebelum melaksanakan kegiatan penilaian. Peserta didik juga harus benar-

benar telah siap dengan produk dan penampilannya sehingga pendidik harus 

bertoleransi terhadap keadaan ketidaksiapan peserta didik.  

5. Laptop atau notebook harus terisi penuh baterainya sebagai antisipasi ketidak 

sediaan energi listrik.  
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6. Lembar observasi manual dapat digunakan pada sekolah yang tidak tersedia 

fasilitas komputer dan energi listrik sehingga penilaian teman sebaya pada 

ranah psikomotorik tetap dapat terlaksana. 

 

Penelitian pengembangan software PETASAN GALAU masih sangat terbuka 

untuk terus disempurnakan. Inovasi dan kreativitas sangat dibutuhkan bagi 

penyempurnaan software. Software PETASAN GALAU diharapkan semakin luas 

digunakan pendidik di Indonesia sebagai salah satu alternatif melakukan penilaian 

otentik aspek keterampilan sehingga memperluas kasanah pengetuhan dan 

pemahaman terhadap pentingnya proses penilaian.  


