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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa dapat disusun sebuah model atau perangkat asesmen alternatif 

dalam mengungkap dan menilai karakter peduli lingkungan yang dijabarkan 

sebagai berikut:  

Pengembangan perangkat asesmen dimulai dari penyusunan indikator 

pencapaian karakter peduli lingkungan dan penyusunan lembar jurnal harian 

siswa pada tahap ujicoba. Pada pelaksanaan tahap penerapan asesmen karakter, 

perangkat hasil ujicoba telah disempurnakan dengan melakukan perbaikan dari 

segi indikator karakter, rubrik penilaian, maupun lembar jurnal harian siswa. 

Perangkat lain yang digunakan untuk menunjang data hasil penelitian adalah 

angket yang diterapkan pada tahap ujicoba dan penerapan asesmen karakter. 

Pada tahap penerapan, perangkat asesmen yang digunakan yaitu lembar jurnal 

harian dapat mengungkap pencapaian karakter peduli lingkungan siswa. Selain 

itu, angket dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai tanggapan siswa 

terhadap penugasan jurnal harian dalam menilai karakter peduli lingkungan. 

Perangkat asesmen karakter yang dikembangkan memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Kelebihan yang dimiliki perangkat diantaranya: 1) dapat 

mengungkap tingkat pencapaian indikator karakter peduli lingkungan siswa; 2) 

siswa dapat melakukan penilaian diri terkait karakter peduli lingkungan pada 
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dirinya masing-masing; 3) adanya umpan balik terhadap guru maupun siswa; 4) 

task yang tergolong sederhana, menarik serta teknis pelaksanaannya yang mudah. 

Adapun kekurangan perangkat asesmen diantaranya: 1) penghitungan skor hasil 

penilaian jurnal harian siswa yang dilakukan oleh guru memakan waktu yang 

lama; 2) dalam penerapannya memerlukan monitoring secara rutin;  

Penerapan perangkat asesmen mengalami beberapa kendala, diantaranya 

sebagai berikut: 1) waktu pengumpulan jurnal harian yang tidak serempak; 2) 

pada waktu pelaksanaan, kondisi siswa yang disibukkan dengan banyak tugas 

akademik lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bidang studi, secara 

garis besar guru memberikan respon positif terhadap penerapan asesmen alternatif 

untuk menilai karakter peduli lingkungan melalui pembelajaran konsep 

pengelolaan lingkungan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Guru 

Guru dapat menggunakan panduan penyusunan dan penggunaan perangkat 

asesmen yang ada di dalam penelitian untuk memudahkan penerapan perangkat 

asesmen di sekolah. Validasi hasil penilaian jurnal harian tidak harus dilakukan 

pada seluruh siswa, guru dapat mengambil beberapa orang siswa dengan tingkat 

pencapaian karakter yang berbeda untuk dilakukan peer assessment sehingga 

siswa dapat saling mengecek hasil pengisian jurnalnya. Penghitungan skor hasil 

penilaian jurnal dalam penelitian ini adalah skor harian namun agar lebih praktis, 

guru dapat menghitung skor setiap minggu atau sewaktu-waktu saja. 
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2. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian terkait asesmen karakter, 

sebaiknya memilih materi dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan yang 

mendukung pengembangan karakter. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat 

benar-benar menggali dan mengungkap karakter siswa tersebut. Kegiatan 

penelitian sebaiknya diawali oleh studi pendahuluan, untuk memperoleh 

gambaran mengenai asesmen yang biasa diterapkan di sekolah dalam menilai 

karakter siswa. Adapun penyusunan perangkat asesmen dapat diawali dengan 

penyusunan indikator karakter yang disesuaikan dengan perkembangan karakter 

siswa jenjang SMP maupun SMA. Setelah itu, dapat dilakukan penyusunan 

perangkat asesmen beserta rubrik penilaiannya.  

Dalam pelaksanaan penerapan perangkat asesmen sebaiknya memperhatikan 

pengarahan dan penjelasan mengenai teknik asesmen yang digunakan kepada 

siswa, bahasa dan layout task, waktu pelaksanaan serta validasi hasil analisis task 

sehingga asesmen yang dikembangkan dan diterapkan dapat mengukur karakter 

siswa secara akurat. Perangkat asesmen yang dikembangkan dapat mengalami 

modifikasi dan dapat terdiri dari beberapa jenis asesmen dengan 

mempertimbangkan kondisi siswa serta guru yang menilai sehingga peneliti dapat 

melihat efisiensi dan efektivitas masing-masing asesmen karakter yang digunakan 

tersebut. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan tes penguasaan konsep 

terkait karakter yang dikembangkan sehingga diperoleh data dari segi kognitif 

maupun dari segi afektif. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat 
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mengungkap tidak hanya perilaku siswa saja tetapi juga alasan atau latar belakang 

yang mendasari perilaku tersebut sehingga cakupa data yang diperoleh  

mendalam. 


