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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran berbasis proyek yang difasilitasi asesmen autentik dapat 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan penguasaan konsep 

siswa pada materi pencemaran lingkungan. Pembelajaran berbasis 

proyek yang difasilitasi asesmen autentik pada penelitian ini adalah 

proses pembelajaran berbasis proyek yang di dalamnya menggunakan 

asesmen autentik. Asesmen autentik pada penelitian ini ditandai dengan 

adanya tugas (task) beserta rubriknya. Tugas (tasks) ini berisi mengenai 

segala sesuatu yang harus dilakukan dan diisi oleh siswa dan dinilai 

berdasarkan kriteria penilaian atau rubrik. Hasil analisis task 1 LKS 

pencemaran lingkungan memperoleh skor 84,5 termasuk kategori baik. 

Hasil analisis task 2 rancangan pembuatan proyek dan hasil produk daur 

ulang limbah memperoleh skor 81,5 termasuk kategori baik. Hasil 

analisis task 3 presentasi hasil karya daur ulang limbah memperoleh skor 

83,3 termasuk kategori baik.  

Penerapan pembelajaran berbasis proyek yang difasilitasi 

asesmen autentik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa pada materi pencemaran lingkungan pada kategori tinggi dengan 

N-Gain 0,71. Penerapan pembelajaran berbasis proyek yang difasilitasi 

asesmen autentik dapat meningkatkan penguasaan konsep siswa pada 

materi pencemaran lingkungan pada kategori tinggi dengan N-Gain 0,70. 

Hampir seluruh siswa (82,54%) memberikan tanggapan positif terhadap 

pembelajaran berbasis proyek yang difasilitasi asesmen autentik pada 

materi pencemaran lingkungan. 

 

A. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan penguasaan konsep 

siswa, guru dapat menerapkan model pembelajaran berbasis proyek dan 

menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran karena penerapan 

pembelajaran berbasis proyek yang difasilitasi asesmen autentik dapat 

berfungsi mengembangkan kemampuan siswa dalam belajar dan bukan 

hanya mengukur hasil belajar. 

 



109 
 

Mila Andanawarih, 2019 
PEMBELAJARAN BERBASIS PROYEK YANG DIFASILITASI ASESMEN AUTENTIK 
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH DAN 
PENGUASAAN KONSEP SISWA PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

B. Rekomendasi 

Adapun beberapa rekomendasi yang diajukan oleh penulis baik 

untuk guru maupun untuk peneliti yang tertarik untuk melakukan 

penelitian sejenis. 

1. Bagi guru 

a. Penerapan pembelajaran berbasis proyek yang difasilitasi 

asesmen autentik disarankan untuk digunakan guru dalam proses 

pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa dan penguasaan konsep siswa. 

b. Penerapan peer assessment dalam pembelajaran merupakan salah 

satu solusi alternatif untuk melakukan asesmen autentik karena 

dengan adanya peer assessment performan yang tidak terekam 

oleh catatan guru dapat dibantu oleh hasil peer assessment. 

c. Guru perlu memantau siswa dalam pengerjaan berbagai task agar 

task yang diberikan dapat dikerjakan dengan maksimal. 

d. Guru perlu memperhatikan tema proyek yang akan dilaksanakan 

oleh siswa dengan menyesuaikan permasalahan yang ada di 

lingkungan sekitar siswa. 

e. Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek 

yang difasilitasi asesmen autentik harus direncanakan dengan 

sangat matang, disesuaikan dengan materi dan alokasi waktu 

yang ada. 

f. Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis proyek 

yang difasilitasi asesmen autentik alangkah baiknya tidak 

mengandalkan kegiatan tatap muka dalam proses pembelajaran. 

2. Bagi Peneliti 

a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan dasar 

melakukan pengembangan penelitian sejenis pada kemampuan 

lain disesuaikan dengan materi yang dipilih, sehingga dengan 

adanya penelitian lanjutan diharapkan dapat menghasilkan 

penemuan baru mengenai penerapan pembelajaran berbasis 

proyek. 

b. Perlu diadakan penelitian tindak lanjut untuk menyempurnakan 

penelitian ini misalnya dengan menggunakan kelas pembanding, 

menggunakan konsep/materi lain. 
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