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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan, pengolahan data dan analisis terhadap data 

hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Desain performance assessment yang telah diuji kelayakan oleh ahli (expert 

judgemnet) menunjukkan bahwa instrumen dapat digunakan sebagai acuan 

atau pedoman dalam melakukan penilaian kinerja siswa pada proses 

pembelajaran. 

2. Berdasarkan hasil analisis data terlihat bahwa penerapan performance 

assessment berbasis pembelajaran inkuiri berada dalam kualifikasi baik dan 

efektif pada pembelajaran Basic Skill sehingga performance assessment dapat 

digunakan dalam mengevaluasi kegiatan bengkel (praktikum). 

3. Kinerja siswa dalam kegiatan bengkel (praktikum) mata pelajaran Basic Skills 

ditinjau dari perolehan rata-rata hasil belajar berada pada kategori baik. 

4. Guru memberikan tanggapan yang positif terhadap performance assessment 

pada mata pelajaran Basic Skills terbukti oleh kecenderungan jawaban yang 

diberikan guru terhadap instrumen wawancara di akhir kegiatan pembelajaran. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam penerapan performance 

assessment berbasis pembelajaran inkuiri, masih perlu adanya penyempurnaan-

penyempurnaan khususnya berkaitan dengan mata pelajaran produktif. Adapun 

saran-saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti lain yang tertarik untuk menerapkan performance assessment 

berbasis pembelajaran inkuiri dapat mengaplikasikannya pada mata pelajaran 

lainnya selain Basic Skills. 

2. Instrumen penilaian kinerja yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk 

Rating Scale dan Checklist, maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat dikembangkan bentuk instrumen penilaian kinerja yang lainnya. 



72 

 

Nike Sartika, 2015 
DESAIN DAN IMPLEMENTASI INSTRUMEN PERFORMANCE ASSESSMENT  BERBASIS 

PEMBELAJARAN INKUIRI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi. 

3. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran inkuiri dengan jenis inkuiri terbimbing (guided inquiry), maka 

untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan model 

pembelajaran yang lainnya. 

4. Bagi guru, penerapan performance assessment berbasis pembelajaran inkuiri 

dapat diimplementasikan pada proses pembelajaran praktikum. 

5. Bagi sekolah, penerapan performance assessment berbasis pembelajaran 

inkuiri ini dapat dijadikan sebagai salah satu metode dalam menilai kinerja 

siswa sehingga dapat menunjang pengembangan implementasi Kurikulum 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


