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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang penerapan assessment for learning 

melalui written feedback dan oral feedback dapat meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi abad ke-21 pada pembelajaran Plantae 

diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Desain assessment for learning yang dikembangkan meliputi desain task, 

rubrik, dan umpan balik (feedback). Task yang dikembangkan berupa Lembar 

Kerja Siswa yang meminta siswa untuk membuat fenogram sebagai salah satu 

langkah untuk mengelompokkan spesimen tumbuhan yang diamati ke dalam 

kelas yang sesuai berdasarkan karakter morfologi. Task yang dikembangkan 

diperbaiki dengan menambahkan pertanyaan pengarah dan penyesuaian 

indikator keterampilan berpikir kritis abad ke-21. Perbaikan terhadap rubrik 

dilakukan dengan menambahkan kriteria dan deskripsi penilaian untuk 

keterampilan berpikir kritis abad ke-21.  

2. Penerapan assessment for learning melalui written feedback dapat diberikan 

dengan menuliskan pertanyaan pengarah terkait dengan kekeliruan yang 

terjadi pada task yang dikerjakan siswa dan diberikan saran perbaikan yang 

sesuai sehingga siswa dapat mencapai hasil yang diharapkan. Written 

feedback sebaiknya diberikan selama kegiatan pembelajaran berlangsung 

sehingga siswa dapat memahami umpan balik yang diberikan. 

3.  Dalam pemberian oral feedback diperlukan adanya waktu khusus untuk 

terjadinya dialog interaktif antara siswa dengan guru sehingga hasil yang 

diperoleh lebih maksimal. Hal ini bertujuan supaya siswa dapat lebih 

memahami oral feedback yang diberikan dan dapat melakukan tindak lanjut 

positif dari umpan balik tersebut. Selain itu, dalam pemberian oral feedback 

diperlukan penggunaan kalimat yang tepat serta penambahan kalimat 

apresiasi dan motivasi. 

4. Keterampilan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa pada kelas yang 

diberikan penerapan assessment for learning lebih tinggi dibandingkan siswa 

pada kelas asesmen konvensional. Pada pembelajaran Plantae secara 
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keseluruhan, siswa pada kelas written feedback memiliki keterampilan 

berpikir kritis akhir yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan kelas 

oral feedback dan kelas asesmen konvensional. Apabila dilihat untuk setiap 

submateri, pada subamteri Spermatophyta dan Bryophyta, siswa kelas oral 

feedback mengalami peningkatan keterampilan berpikir kritis paling tinggi 

dibandingkan dengan kedua kelas lainnya. Peningkatan nilai keterampilan 

berpikir kritis siswa pada kedua submateri ini terkategori tinggi. Pada 

submateri Pteridophyta, keterampilan berpikir kritis yang dimiliki siswa 

adalah sama untuk ketiga kelas. Indikator keterampilan berpikir kritis yang 

masih sulit untuk dikembangkan oleh siswa adalah keterampilan dalam 

membuat pertimbangan dan keputusan. Siswa belum mampu 

menginterpretasi informasi, menganalisis interaksi bagian dari hal yang 

kompleks, membuat argumen, serta mensintesis dan membuat hubungan 

antara informasi dan pendapat secara efektif.  

5. Keterampilan kolaborasi yang dimiliki oleh siswa pada kelas yang diberikan 

penerapan assessment for learning melalui oral feedback lebih baik secara 

signifikan dibandingkan siswa pada kelas yang diberikan penerapan 

assessment for learning melalui written feedback dan siswa pada kelas 

dengan penerapan asesmen konvensional pada pembelajaran tumbuhan. Hal 

ini dilihat dari nilai peningkatan keterampilan kolaborasi yang lebih tinggi 

pada submateri Spermatophyta, Pteridophyta, dan Bryophyta dibandingkan 

kedua kelas lainnya. Siswa pada kelas written feedback memiliki 

keterampilan kolaborasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas 

asesmen konvensional. Indikator keterampilan kolaborasi yang sulit 

dikembangkan siswa adalah bertanggungjawab dalam menyelesaikan tugas 

kelompok serta menunjukkan kepedulian dan rasa empati terhadap teman 

dalam kelompok. 

6. Penerapan assessment for learning melalui written feedback dan oral 

feedback ini ditanggapi secara positif oleh siswa. Sebagian besar siswa 

menyatakan apabila adanya tugas dan umpan balik yang diberikan dapat 

bermanfaat bagi proses pembelajaran mereka. Siswa pada dasarnya masih 

berada pada tahap asesmen formatif. Siswa belum siap untuk melakukan 
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pembelajaran dengan penerapan assessment for learning. Siswa belum 

mampu secara mandiri merencanakan dan melaksanakan strategi 

pembelajaran yang diperlukan untuk dirinya secara mandiri.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan, adanya penerapan assessment 

for learning melalui written feedback dan oral feedback dapat meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi siswa. Lembar Kerja 

Siswa yang berperan sebagai task menuntun siswa untuk membuat 

pengelompokkan tumbuhan dan menganalisis hubungan kekerabatan antar 

tumbuhan melalui pembuatan fenogram. Hal ini membuat siswa dapat merasakan 

suasana belajar yang baru dalam materi Plantae. Pertanyaan pengarah yang 

diberikan dimanfaatkan oleh siswa dan guru untuk mengetahui perkembangan 

belajar siswa serta kelebihan dan kekurangan siswa dalam belajar. Umpan balik 

yang diberikan juga dapat memfasilitasi dan melatih siswa untuk berpikir lebih 

kritis. Umpan balik tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas selanjutnya. Assessment for learning juga menuntut 

siswa untuk merencanakan strategi belajar yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajarnya. Guru pun dapat memanfaatkan hasil asesmen dan 

hasil perencanaan belajar siswa untuk merancang kegiatan pembelajaran yang 

efektif.  

 

C. Rekomendasi 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan petunjuk kepada guru tentang 

penggunaan written feedback dan oral feedback dalam proses pembelajaran dalam 

upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan keterampilan kolaborasi 

siswa. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media 

informasi yang dapat digunakan oleh para peneliti lainnya, siswa, dan juga oleh 

penyelenggara pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan bagi para peneliti yang akan 

melakukan penelitian sejenis sebagai referensi maupun perbaikan dari penelitian 

ini adalah: 
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1. Tugas berupa Lembar Kerja Siswa sebaiknya dibuat lebih menarik dan 

berwarna sehingga dapat lebih menarik perhatian siswa. Selain itu, 

penyampaian pertanyaan pengarah di dalam LKS dapat dibuat lebih 

bervariatif. 

2. Umpan balik yang diberikan harus dipersiapkan secara matang. Oleh karena 

itu, perlu adanya skenario penyampaian umpan balik baik secara lisan maupun 

secara tulisan. Selain itu, umpan balik yang sebaiknya diterapkan dalam 

pembelajaran adalah gabungan dari umpan balik lisan dan umpan balik 

tertulis. Hal ini dimaksudkan supaya dapat memfasilitasi belajar siswa yang 

memiliki gaya belajar berbeda.  

3. Metode pembelajaran yang dilakukan sebaiknya lebih bervariasi. Hal ini 

dimaksudkan supaya siswa tidak merasa bosan dan pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan, serta dapat memperoleh hasil yang optimal. 

4. Instrumen penelitian yang digunakan untuk menilai keterampilan berpikir 

kritis siswa sebaiknya dibuat dengan proporsi jumlah yang seimbang sehingga 

cukup untuk setiap indikator keterampilan berpikir kritis yang diukur. Hal ini 

dimaksudkan supaya instrumen tersebut cukup valid dan reliabel untuk 

mengukur keterampilan berpikir kritis siswa secara keseluruhan.  

5. Untuk dapat mempersiapkan pembelajaran yang menerapkan assessment for 

learning, sebaiknya siswa diberikan pemahaman terlebih dahulu tentang 

segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang menerapkan assessment 

for learning, diantaranya peran siswa dan guru di dalam pembelajaran, hal 

yang harus dicapai setelah pembelajaran, tindak lanjut terhadap umpan balik 

yang diberikan guru, dan perencanaan pembelajaran yang dilakukan.  

 


