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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat di-

simpulkan bahwa: 

1. Instrumen assessment sifat larutan bermuatan nilai ketuhanan dan kecintaan 

terhadap lingkungan hasil dari pengembangan ini mempunyai karakteristik 

sebagai berikut: 

a. Berupa tes tertulis yang terdiri dari 25 soal yang meliputi 15 soal pilihan 

jamak dan 10 soal uraian: 

b. Dilengkapi dengan kisi-kisi dan kaidah penulisan assessment telah sesuai 

dengan kaidah yang berlaku; 

c. Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak menimbulkan tafsiran gan-

da (ambigu); 

d. Soal yang dikembangkan sudah sesuai dengan KI-KD-Indikator pencapai-

an dan dengan distribusi soal yang menunjukkan penyebaran soal berda-

sarkan indikator pencapaian; 

e. Dilengkapi dengan rubrik penilaian sehingga lebih memudahkan penyeko-

ran yang lebih objektif bagi soal uraian. 
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2. Berdasarkan angket validasi ahli Instrumen assessment yang dikembangkan 

memiliki kesesuaian isi dengan KI-KD-indikator sebesar 74,28 % , memiliki 

tingkat konstruksi sebesar 78,89 %, dan memiliki persentase penggunaan 

bahasa sebesar 76,67 % kesemuanya dengan kategori tinggi. 

3. Berdasarkan hasil uji coba terbatas didapatkan hasil bahwa menurut guru 

Instrumen assessment yang dikembangkan memiliki kesesuaian isi dengan 

KI-KD-indikator sebesar 78,57%, dengan kategori tinggi, tingkat konstruksi 

sebesar 84,44%, dengan kategori sangat tinggi, dan memiliki penggunaan 

bahasa dengan persentase rata-rata sebesar 70,00% dengan kategori tinggi 

4. Berdasarkan hasil uji coba terbatas didapatkan hasil bahwa menurut siswa 

Instrumen assessment yang dikembangkan memiliki penggunaan bahasa  

sebesar 82,00  % dengan kategori sangat tinggi. 

5. Menurut tanggapan siswa, penggunaan bahasa instrumen assessment yang di-

kembangkan ini sudah baik.  Meski ada beberapa siswa yang mengatakan ku-

rang setuju dengan alasan malas membaca soal pada instrumen assessment 

yang dikembangkan. Namun sebagian besar siswa menyatakan dapat mema-

hami dan mengerti pertanyaan yang terdapat dalam  instrumen assessment 

yang dikembangkan ini. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan penelitian adalah perlu ada-

nya pengembangan lebih lanjut mengenai instrumen assessment sifat larutan ber-

muatan nilai ketuhanan dan kecintaan terhadap lingkungan ini nantinya agar dapat 



66 

 

digunakan dalam proses pembelajaran ilmu kimia di Sekolah Menengah Pertama, 

terutama pasca diterapkannya Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah. 


