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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini telah menghasilkan perangkat learning log class yang digunakan 

sebagai perangkat asesmen alternatif untuk mendiagnostik kesulitan belajar siswa. 

Learning log class ini didesain semenarik mungkin dan dibentuk menjadi sebuah 

buku. Learning log class terdiri dari satu lembar sampul depan, satu lembar 

petunjuk pengisian, lembar kerja dengan 12 pertanyaan terkait indikator, dan 9 

pertanyaan terkait refleksi diri. Semua bagian yang menyusun learning log class 

tersebut dapat berfungsi dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan di dalamnya disusun 

sebaik mungkin berdasarkan indikator serta tujuan yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Perangkat learning log class ini juga dilengkapi dengan rubrik 

penilaian dan perangkat pendukung lain seperti pedoman wawancara dan soal-soal 

tes pemahaman konsep. Semua perangkat yang disusun sebelumnya telah melalui 

beberapa tahap diantaranya adalah tahap uji coba, tahap perbaikan berdasarkan 

hasil uji coba, dan tahap penerapan.  

Perangkat ini mampu mendiagnostik kesulitan belajar siswa pada 

pembelajaran sistem ekskresi manusia. Perangkat ini cukup efektif dalam 

mendignostik kesulitan belajar siswa serta latar belakang yang menyebabkan 

kesulitan belajar tersebut yaitu baru mencapai 77,78 %. Hal ini didukung dengan 

beberapa data sekunder yang menunjang kevalidan data dari perangkat ini. Data-

data tersebut berupa jawaban siswa pada tahap wawancara serta nilai siswa pada 

tes pemahaman konsep. Dengan seluruh data yang ada, validitas dan efektivitas 

dari perangkat learning log class ini cukup meyakinkan. 

Terdapat beberapa kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran sistem 

ekskresi manusia yang teridentifikasi melalui perangkat learning log class ini. 

Kesulitan belajar tersebut adalah menyebutkan komposisi zat yang terkandung 

dalam urin. Kemudian menyebutkan proses pembentukan urin dan struktur ginjal 

pada manusia. Struktur ginjal, proses pembentukan urin, dan komposisi zat yang 
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terkandung dalam urin adalah hal saling terkait, jika terdapat kesulitan pada salah 

satunya maka akan mempengaruhi semuanya. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru biologi mengenai 

tanggapan tentang penerapa learning log class sebagai asesmen alternatif untuk 

mendiagnostik kesulitan belajar siswa, memperoleh respon yang positif dan 

mendukung dengan adanya penerapan asesmen alternatif ini. Guru juga 

memberikan tanggapan bahwa perangkat learning log class ini memiliki potensial 

yang besar untuk dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

Kelebihan yang dimiliki perangkat learning log class sebagai asesmen 

kesulitan belajar ini adalah dapat mengungkap kesulitan belajar siswa, dapat 

mengukur konsep atau sub konsep yang dianggap sulit bagi siswa. Selain itu juga 

dapat mengetahui latar belakang kesulitan belajar siswa, dan merupakan bentuk 

inovasi dalam penilaian alternatif, kemudian dapat mengungkap berhasil atau 

tidaknya pembelajaran, dapat melihat keberhasilan guru dalam mengajar, sebagai 

feedback terhadap kemampuan siswa, melibatkan siswa dalam proses asesmen. 

Sedangkan pada learning log class juga ditemukan beberapa kelemahan 

diantaranya adalah pertanyaan refleksi dari learning log class kurang dapat 

mengungkap semua latar belakang kesulitan belajar siswa. Kemudian 

memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam proses pembuatannya. Hal ini 

dikarenakan jurnal belajar tersebut yang berbentuk buku sehingga memerlukan 

biaya untuk pembukuannya. Hal selanjutnya proses analisis jawaban siswa pada 

perangkat learning log home yang membutuhkan waktu relatif lama. 

B. Rekomendasi 

Bagi guru yang ingin menggunakan learning log class untuk mendiagnostik 

kesulitan belajar siswa, perangkat ini tidak perlu dikerjakan oleh semua siswa di 

kelas. Disarankan learning log class ini hanya dikerjakan oleh siswa yang tidak 

tuntas dalam tes formatif pada materi pembelajaran tertentu untuk kepentingan 

diagnostik. Dengan demikian siswa bisa mendapatkan penanganan yang tepat 

berdasarkan kesulitan belajar yang spesifik yang dihadapinya. Cara seperti ini 
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juga dapat meminimalisasi biaya penyusunan perangkat learning log class dan 

waktu untuk menganalisis jawaban siswa pada learning log class tersebut. 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan uji cuplik terhadap 

lebih banyak sampel. Jika memungkinkan, lakukan tes validitas terhadap semua 

siswa agar validitas data dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya. Harus lebih 

memperhatikan konsep yang dianggap sulit oleh siswa, kemudian dari aspek 

tampilan dari learning log class, dan juga jumlah konten pertanyaan yang harus 

proposional. Rumuskan kembali indikator-indikator yang ada agar lebih terkait 

dengan konsep pembelajaran sehingga jawaban siswa dapat lebih terarah. 


