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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti dibahas pada bab sebelumnya,

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisa data pada sub variabel Pengetahuan dan pemahaman

authentic assessment diperoleh persentase 5% artinya sebagian kecil

persepsi guru yang setuju dalam hal pengetahuan dan pemahaman guru

dalam menggunakan authentic assessment (masuk dalam kategori 1-25%).

karena pengetahuan dan pemahaman para guru yang masih rendah

terhadap sistem penilaian yang menggunakan authentic assessment

(penilaian sebenarnya).

2. Dari hasil analisa data pada subvariabel Pengukuran semua aspek

pembelajaran (proses, kinerja dan produk) diperoleh persentase 25%

artinya sebagian kecil persepsi guru setuju  pada sub variabel pengukuran

semua aspek pembelajaran dalam authentic assessment (masuk dalam

kategori < 1-25 %) disebabkan karena pelaksanaan penilaian yang harus

mengukur seluruh aspek pembelajaran (proses, kinerja dan produk). Siswa

dinilai tidak hanya pada  saat akhir pembelajaran atau pada saat ulangan

semester, tetapi juga pada waktu proses pembelajaran berlangsung Rata-
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rata guru beralasan karena guru dituntut lebih objektif dalam menilai

setiap siswa dengan memberikan penilaian akan proses, kinerja dan

produk. Guru harus benar-benar cermat menilai dari sekian banyak murid

dengan kemampuan yang berbeda-beda.

3. Dari hasil analisa data pada aspek/unsur keterbatasan waktu pelaksanaan

penilaian (alokasi waktu) diperoleh persentase 15% artinya sebagian kecil

persepsi guru setuju dalam hal keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian

(alokasi waktu) dalam authentic assessment (masuk dalam kategori 1-

25%) disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan penilaian yang

mengharuskan penilaian dilakukan selama dan sesudah proses

pembelajaran berlangsung atau secara bersama/terintegrasi selama KBM

berlangsung sedangkan proses pembelajaran diatur dengan alokasi waktu.

4. Dari hasil analisa data pada aspek/unsur Pemanfaatan berbagai sumber

belajar diperoleh persentase 10% artinya sebagian kecil persepsi guru

setuju dalam hal pemanfaatan sumber belajar dalam authentic assessment

(masuk dalam kategori 1-25%) disebabkan karena semakin banyak sumber

belajar yang digunakan, akan semakin banyak pula  penilaian yang

dilakukan dari berbagai sumber belajar yang kaitannya dengan cara

pemberian tugas dan penilaian dari sumber-sumber belajar yang

dimanfaatkan. Penilaian yang guru berikan terkadang membuat guru ragu

apakah berbagai sumber dan cara penilaian yang digunakan sesuai dengan

materi yang diberikan. Alasan lainnya adalah responden sudah terbiasa

menggunakan uji blok dan ujian semester yang dilakukan pada akhir
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proses pembelajaran sehingga guru terpatok dengan teknik penilaian itu-

itu saja.

5. Dari hasil analisa data pada aspek/unsur Pengumpulan data penilaian

selain dengan tes diperoleh persentase 10% artinya sebagian kecil persepsi

guru yang setuju dalam hal pengumpulan data selain dengan tes dalam

authentic assessment (masuk dalam kategori 1-25%) disebabkan karena

guru merasa belum mampu mengoptimalkan penggunaan teknik-teknik

penilaian selain dengan tes karena belum merasa cukup pemahamannya

tentang penerapan teknik-teknik penilaian selain dengan tes.

6. Dari hasil analisa data pada aspek/unsur tugas cerminan kehidupan nyata

siswa diperoleh persentase 10% artinya sebagian kecil persepsi guru yang

setuju dalam hal tugas cerminan kehidupan siswa dalam authentic

assessment (masuk dalam kategori 1-25%) disebabkan karena guru

dituntut harus selalu mempunyai ide-ide kreatif untuk membuat soal atau

tugas yang mencerminkan kehidupan nyata siswa. Guru terkadang bingung

membuat instrumen seperti apa dan bagaimana yang bisa

mencerminkan/menggambarkan kehidupan nyata siswa.

7. Dari hasil analisa data pada aspek/unsur Pengukuran kedalaman

pengetahuan dan keahlian siswa diperoleh persentase 25% artinya

sebagian kecil dari persepsi guru yang setuju dalam hal pengukuran

kedalaman pengetahuan dan keahlian dalam authentic assessment (masuk

dalam kategori 1-25%) disebabkan karena guru merasa ragu apakah

dengan tugas yang diberikan, kedalaman pengetahuan dan keahlian siswa

dapat terukur sedangkan tugas yang guru berikan hanya terbatas pada soal-
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soal tertulis ataukah siswa hanya sekedar kebetulan saja siswa dapat

menyelesaikan tugas yang diberikan.

B. Saran

1. Untuk Guru-guru Geografi SMP/MTs di Kecamatan Negeri Katon Kab

Pesawaran harus aktif memperkaya kompetensi dirinya dengan mencari

dan berperan aktif dalam peningkatan kompetensinya, misalnya dengan

aktif mengikuti kegiatan MGMP yang bertujuan memberikan pengetahuan

dan pengalaman yang benar-benar sangat berarti bagi para guru. Selain itu

aktif mengikuti seminar/workshop, mencari di internet dan media massa,

dan sebagainya.

2. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran dan lembaga terkait,

mengingat posisi dan peran guru sebagai garda depan dalam pendidikan,

hendaknya Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran memberi perhatian

dan pembinaan yang lebih serius untuk guru-guru yang ada di daerah

penelitian dengan memberikan kesempatan dan akses yang sebesar-

besarnya bagi guru dengan lebih banyak mengadakan pendidikan dan

pelatihan, program peningkatan kualifikasi pendidikan, dan upaya-upaya

lain yang mengarah kepada upaya peningkatan kompetensi guru.


