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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan, analisis data dan pembahasan, maka diperoleh 

beberapa simpulan dalam penelitian pengembangan instrumen penilaian kinerja 

ini, diantaranya : 

1. Proses pengembangan instrumen penilaian kinerja yang dilakukan pada 

penelitian ini dimulai dengan menentukan tim ahli atau validator, menentukan 

kinerja yang akan dinilai, mengembangkan tugas dan rubrik, menentukan 

validitas dan reliabilitas instrumen dan mengevaluasi validitas dan reliabilitas 

instrumen. Dalam mengembangkan tugas, hal-hal yang dilakukan yaitu 

merancang tugas kinerja berdasarkan pengembangan kriteria kinerja pada 

praktikum penentuan perubahan entalpi suatu reaksi. Dalam mengembangkan 

rubrik, hal yang dilakukan yaitu menentukan tingkatan kinerja dan membuat 

deskripsi kinerja.        

2. Hasil dari validitas isi menunjukkan bahwa instrumen penilaian kinerja yang 

dikembangkan telah memenuhi kriteria validasi isi yang baik. Nilai Cronbach 

Alpha yang diperoleh dari rata-rata skor total siswa memiliki nilai yang sangat 

tinggi dan memenuhi kategori reliabilitas sangat baik.      

3. Diperoleh bahwa sebagian besar siswa berada pada kategori yang sama untuk 

kedua praktikum. Kategori kedudukan siswa terdiri dari atas, sedang, dan 

bawah.      

 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, instrumen penilaian kinerja 

yang dikembangkan dapat digunakan untuk menilai kinerja siswa karena 

memenuhi kualitas instrumen dengan validitas yang baik dan reliabilitas yang 

sangat baik. Terdapat rekomendasi untuk beberapa pihak terkait pengembangan 

instrumen penilaian kinerja ini, diantaranya:  

1. Bagi guru : 

a. Dapat menerapkan instrumen penilaian kinerja dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

b. Jika waktu mencukupi, lebih baik melakukan penilaian kinerja terhadap 

setiap siswa sehingga kemampuan kinerja setiap siswa dapat diketahui. 

c. Kriteria kinerja dibuat dengan jelas sehingga tidak multi interpretasi dan 

dapat memudahkan siswa untuk melakukan kinerja yang diharapkan.  
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2. Bagi peneliti lain : 

a. Rater yang menilai kinerja siswa diingatkan untuk membaca rubrik 

terlebih dahulu hingga mengetahui gambaran umum rubrik yang diberikan 

sehingga tidak mengalami kebingungan saat menilai kinerja siswa. 

b. Jika waktu memungkinkan, lebih baik dilaksanakan pelatihan terhadap  

rater dalam menilai kinerja, sehingga rater memiliki tingkat yang sama 

dalam memberikan nilai, dan menyepakati penilian dalam rubrik yang 

dibuat, karena hal tersebut akan mempengaruhi nilai reliabilitas. 

c. Lebih memperhatikan kondisi kebugaran rater, karena kondisi rater 

berpengaruh terhadap penilaian. 

  

 

  


