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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan 

yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Secara 

umum penulis menyimpulkan bahwa (1) implementasi penilaian autentik dalam 

pembelajaran PJOK dapat dilakukan meskipun dilakukan dengan cara bertahap 

untuk setiap aspek penilaiannya. (2) pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar 

siswa meningkat. Secara lebih khusus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Terkait Dengan Perkembangan Peneliti Dalam Implementasi Penilaian Autentik 

Pertama peneliti berusaha untuk mengetahui apa itu penilaian autentik dan 

karakteristiknya. Kedua, peneliti membuat perencanaan pembelajaran yang secara 

terus menerus diperbaiki. Pada awal pelaksanaan dalam membuat perencanaan dan 

pelaksanaan tersebut, terdapat beberapa kendala yang perlu diperbaiki seperti 

penyampaian karakteristik implemetasi penilaian autentik dalam mengajar yang 

belum jelas dan siswa kurang terampil terhadap materi yang diajarkan. 

Untuk perbaikan kendala tersebut, peneliti melakukan refleksi pembelajaran dan 

mencari solusi pemecahannya melalui konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi. 

Melalui usaha perbaikan dalam bentuk catatan pelaksanaan yang terus menerus 

dilakukan. Selama 4 kali pertemuan secara bertahap peneliti merasa dapat 

mengimplementasikan penilaian autentik sesuai dengan teori yang sudah dibahas 

pada bab II. 

Pada implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran PJOK, tidak 

semudah dengan apa yang ada di teori dan yang sudah direncanakan dalam RPP. 

Karena dalam pelaksanaannya dilapangan peneliti merasa kesulitan ketika 

mengkondisikan siswa yang menunggu giliran untuk permainan. Selain itu juga 

peneliti harus memberikan intruksi, umpan balik, tugas latihan dan penilaian 

terhadap kinerja siswa. Dengan tugas sebanyak itu, peneliti belajar cara 
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mengatasinya tahap demi tahap dengan merefleksi setiap tindakan yang sudah 

dilakukan, dan memperbaikinya pada tindakan berikutnya sampai peneliti paham 

dalam implementasi penilaian autentik dalam pembelajaran PJOK meskipun masih 

dalam batas minimal. Sehingga peneliti paham bahwa dalam melaksanakan 

penilaian autentik dalam pembelajaran PJOK khususnya untuk aspek sikap, peneliti 

harus membaginya menjadi beberapa tahap pengamatan untuk setiap tindakannya, 

agar hasil dari pengamatan dan penilaian tersebut dapat dialakukan secara optimal. 

Hal ini tidak peneliti lakukan dalam siklus I tindakan I, karena pada tindakan ini 

peneliti mengamati aspek sikap secara keseluruhan, sehingga banyak siswa yang 

tidak teramati dan ternilai dan hasil pengamatan juga tidak bisa optimal karena 

banyaknya aspek yang harus peneliti amati dan peniliti nilai. Untuk stindakan II 

siklus I peneliti mencoba untuk melakukan pengamatan dengan secara bertahap 

yaitu  dengan cara memfokuskan penilaian aspek sikap hanya pada 3 sikap, yaitu 

sikap berdo’a, sikap sportif dan sikap disiplin. Karena dengan makin sedikitnya 

variabel yang diamati oleh peneliti, maka akan lebih mudah bagi peneliti untuk bisa 

lebih mengoptimalkan hasil pengamatan. Sehingga pada siklus II tindakan I peneliti 

menfokuskan pada 4 sikap, yaitu sikap berdo’a, sikap kerjasama, sikap tanggung 

jawab, dan sikap mau berbagi. Dan pada siklus II tindakan II peneliti memfokuskan 

pada 3 sikap, yaitu sikap berdo’a, sikap saling menghargai dan sikap toleransi. 

Sehingga dengan membaginya menjadi beberapa tahap pengamatan peneliti menjadi 

bisa lebih optimal dalam mengamati dan menilai seluruh aspek yang ada selama 

proses belajar mengajar. Dan pada kesimpulannya pada tindakan II siklus II peneliti 

mengakumulasikan seluruh nilai dari setiap tindakan sehingga didapat hasil 

penilaian yang secara utuh dari setiap aspek penilaian baik itu aspek afektik, kognitif 

dan psikomotor. Akan tetapi, karena pada penelitian ini aspek yang diamati dari 

setiap siklus dan tindakan berikutnya berbeda, serta pengamatan yang dilakukan 

tidak pada seluruh siswa. Maka bisa terjadi bahwa sikap siswa yang diamati peneliti 

saat melaksanaan pembelajaran bisa saja adalah merupakan suatu kebetulan yang 

siswa tersebut lakukan pada saat proses pengamatan. Karena ada kemungkinan 

perilaku siswa dalam pertemuan ke satu dengan pertemuan berikutnya akan berbeda-

beda. Oleh sebab itu, hal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa perilaku 
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siswa  tersebut bukan merupakan sebuah kebetulan dalah dengan melakukan 

pengulangan pengamatan secara terus menerus, idealnya kepada seluruh anak dan 

seluruh sikap dari setiap variabel dari awal penelitian sampai akhir penelitian. 

Namun hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan peneliti, hal yang dapat dilakukan 

peneliti dalam penelitian ini hanya sampai sebatas itu. 

2. Terkait Dengan Pelaksanaan Pembelajaran dan Perkembangan Hasil Belajar 

Siswa 

Merujuk pada hakikat penilaian autentik merupakan penilaian belajar yang 

merujuk pada situasi atau konteks dunia “nyata” yang memerlukan berbagai macam 

pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu 

masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan. Dengan kata lain, 

penilaian autentik memonitor dan mengukur kemampuan siswa dalam bermacam-

macam kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapi dalam situasi atau konteks 

dunia nyata dan dalam suatu proses pembelajaran nyata, sehingga proses penilaian 

autentik dalam pembelajaran PJOK harus betul-betul menyeluruh yang melibatkan 

dimensi afektif, kognitif dan psikomotor. 

Pertama aspek afektif, pada tindakan I sampai dengan tindakan IV konsistensi 

cara beperilaku atau sikap yang ditunjukan siswa berkembang dengan baik dalam 

hal ini siswa dapat memberikan respon atau peningkatan sikap yang terus 

berkembang dan sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

Kedua aspek kognitif, pada tindakan I sampai dengan tindakan IV konsistensi 

pengetahuan yang ditunjukan siswa berkembang dengan baik dalam hal ini siswa 

dapat memberikan respon/jawaban yang bervariasi pada saat diberikan masalah dan 

sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. 

Ketiga aspek psikomotor, pada tindakan I sampai dengan tindakan IV 

konsistensi keterampilan siswa yang ditunjukan siswa juga berkembang dengan baik 

dalam hal mempraktikan gerakan tanpa bola seperti posisi dasar (Base) melakukan 

penerimaan bola pertama, posisi dasar (Base) melakukan umpan, posisi dasar (Base) 

melakukan servis spike, posisi dasar (Base) melakukan servis bawah , posisi dasar 

(Base) melakukan servis atas, posisi dasar (Base) melakukan block, dan gerakkan 
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dengan bola seperti melakukan penerimaan bola pertama, melakukan umpan, 

melakukan spike, melakukan servis bawah, melakukan servis atas, dan melakukan 

block  secara bervariasi dan sesuai dengan indikator. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas yang telah dikemukakan oleh peneliti, 

ada hal yang dapat disampaikan sebagai saran atau masukan yaitu, sebagai berikut: 

1. Untuk Guru 

Meskipun penilaian autentik ini sangat rumit dilaksanakan oleh guru PJOK, 

namun dengan niat dan motivasi yang kuat untuk melaksanakan penilaian 

pembelajaran ini, peneliti yakin guru-guru PJOK pasti dapat untuk 

melaksanakannya. hal yang harus dilakukan oleh guru adalah dengan melaksanakan 

penilaian ini secara bertahap dari setiap variabelnya dan dilakukan secara terus 

menerus. Karena dengan melakukannya secara bertahap dan terus menerus maka 

guru dapat lebih optimal dalam mengamati siswa, dan dengan melakukannya secara 

bertahap maka setiap variabel yang diamati dari setiap pertemuannya tidak terlalu 

banyak, hal ini akan memudahkan guru dalam melakukan pengamatan secara 

optimal. Sehingga diharapkan guru akan lebih mudah dan terbiasa untuk 

mengimplementasikan penilaian autentik dalam pembelajaran PJOK. 

 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

Penlitian ini perlu diperdalam, diperluas dan diperlama lagi terkait dengan 

implementasi penilian autentik. Untuk itu perlu pengetahuan, latihan, pengalaman, 

dan kesepahaman dengan observer. Maka untuk itu agar terlaksana dengan baik, 

maka harus ada kesepahaman antara peneliti dan observer dan memliki kedekatan 

secara pribadi agar terjadi kesungguhan pelaksanaan baik dari pihak peneliti maupun 

dari pihak observer dalam melakukan penelitian ini.  


