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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peer assessment dalam penilaian 

kemampuan komunikasi siswa SMP pada konsep keanekaragaman makhluk 

hidup dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan prosedur peer assessment 

yang ditentukan dan sikap siswa positif dalam melakukan peer assessment. 

Rata-rata keseluruhan kesesuaian hasil penilaian siswa dan observer, yaitu 

65,5% yang menunjukkan kemampuan siswa dalam melakukan peer 

assessment dalam menilai presentasi termasuk ke dalam kategori baik.  

Dalam penerapan peer assessment untuk menilai kemampuan 

komunikasi siswa melalui pembelajaran berbasis inkuiri terstruktur pada 

konsep keanekaragaman makhluk hidup, terdapat beberapa kendala dalam 

pelaksanaannya, yaitu masih ada siswa yang melakukan kesalahan prosedur 

dalam menilai berkaitan dengan kurang tepatnya prosedur pemberian nilai oleh 

kelompok dan kurang tepatnya waktu pengisian lembar penilaian serta adanya 

keterbatasan waktu dalam pelaksanaan keseluruhan pembelajaran yang tidak 

memungkinkan semua kelompok siswa menyampaikan hasil penilaiannya. 

Kendala lainnya adalah situasi kelas yang kurang kondusif ketika pembelajaran 

berlangsung. 
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Baik guru maupun siswa menanggapi dengan positif mengenai 

penerapan peer assessment yang telah dilakukan. Guru menyatakan penerapan 

peer assessment dapat memotivasi siswa untuk berusaha lebih baik dalam 

menunjukkan kemampuan dan pekerjaannya. Siswa menyatakan memperoleh 

keuntungan dari peer assessment, yaitu mengetahui kemampuan kelompoknya 

dalam menyampaikan presentasi dan menyatakan akan memperbaiki 

kekurangannya. Namun, sebagian besar siswa masih merasa kesulitan dalam 

memberikan penilaian dalam peer assessment.  

  

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran 

yang dapat diajukan terkait penerpan peer assessment terhadap penilaian 

presentasi siswa, yaitu sebagai berikut. 

1. Dari pengisian angket, terdapat komentar siswa bahwa hasil peer 

assessment dianggap kurang efektif. Untuk mengtisipasi hal ini, guru perlu 

mengemukakan bahwa hasil penilaian siswa akan diuji kesesuaiannya 

dengan hasil penilaian guru. 

2. Berdasarkan pengalaman penerapan pembelajaran, waktu untuk presentasi 

lebih lama dari yang direncanakan. Untuk mengantisipasi hal ini, dua hari 

sebelum waktu presentasi, siswa diminta untuk mengumpulkan bahan 

yang akan dipresentasikan sehingga waktu pertemuan hanya diisi oleh 

kegiatan presentasi tidak lagi ada masalah mengenai kelengkapan 

presentasi. 
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3. Dari penerapan peer assessment yang telah dilaksanakan, proses pengisian 

lembar penilaian presentasi masih belum melibatkan seluruh anggota 

kelompok seperti yang diharapkan. Hal ini dapat diantisipasi dengan 

pembentukan kelompok siswa yang berdasarkan hasil sosiometri sehingga 

siswa dapat merasa nyaman bekerja dalam kelompok. 


