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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini telah menghasilkan self assessment of ways of learning yang 

digunakan sebagai asesmen alternatif untuk mendiagnostik kesulitan belajar 

siswa. Lembar self assessment of ways of learning ini diisi oleh siswa dan 

diberikan kepada siswa di kelas pada dua kali pertemuan. Lembar self assessment 

of ways of learning ini terkait sub pokok bahasan dengan 4 kriteria kesulitan siswa 

pada pertemuan pertama dan pada pertemuan kedua masing-masing 5 sub pokok 

bahasan, dan terdapat pertanyaan refleksi diri pada pertemuan pertama dan pada 

pertemuan kedua masing-masing 6 pertanyaan. Self assessment of ways of 

learning ini juga dilengkapi dengan data pendukung lainnya seperti soal-soal tes 

pemahaman konsep dan wawancara sebagai data pengecekan kesulitan belajar 

siswa yang terungkap dalam self assessment of ways of learning. 

Perangkat ini mampu mendiagnosis kesulitan belajar siswa pada 

pembelajaran sistem pernapasan manusia. Perangkat ini cukup efektif dalam 

mendignosis kesulitan belajar siswa serta latar belakang yang menyebabkan 

kesulitan belajar tersebut. 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 self assessment of 

ways of learning ini cukup meyakinkan. 

Kesulitan belajar yang terdiagnostik melalui self assessment of ways of 

learning  diantaranya 68,42% siswa mengalami kesulitan pada sub pokok bahasan 

kapasitas volume udara, siswa merasa kesulitan dalam memahami kapasitas 

volume udara, 78,9% siswa mengalami sedikit kesulitan pada sub pokok bahasan 

fungsi organ penyusun sistem pernapasan manusia, siswa merasa kesulitan dalam 

menjelaskan beberapa fungsi organ penyusun sistem pernapasan manusia, 57,9% 

siswa mengalami kesulitan pada sub pokok bahasan proses respirasi internal dan 
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proses respirasi eksternal, siswa mengalami kesulitan dalam membedakan proses 

tersebut. 

Perangkat yang dikembangkan pun memiliki kelebihan. Kelebihan yang 

dimiliki perangkat penilaian asesmen kesulitan belajar ini adalah dapat 

mengungkap kesulitan belajar siswa dan latar belakang kesulitan belajarnya, dapat 

mengungkap konsep atau sub konsep yang dianggap sulit bagi siswa, 

mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar siswa, dapat mengungkap berhasil 

atau tidaknya pembelajaran dan minat belajar siswa, dapat melihat keberhasilan 

guru dalam mengajar, melibatkan siswa dalam asesmen. 

Kendala yang dihadapi dalam menerapkan asesmen alternatif kesulitan 

belajar untuk menilai kesulitan siswa dalam konsep sistem pernapasan manusia ini 

diantaranya proses pemeriksaan perangkat self assessment of ways of learning 

yang cukup lama, kejenuhan siswa pada saat mengisi lembar self assessment of 

ways of learning. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan guru biologi 

mengenai tanggapan guru tentang self assessment of ways of learning sebagai 

asesmen alternatif kesulitan belajar siswa, memperoleh respon yang positif dan 

mendukung dengan adanya penerapan penilaian asesmen alternatif ini. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis perangkat self assessment of ways of learning dan 

catatan lapangan yang diperoleh pada tahap penerapan maka dapat 

direkomendasikan beberapa upaya perbaikan, baik itu perbaikan perangkat 

penilaian maupun teknis pelaksanaan penerapan self assessment of ways of 

learning agar dapat diterapkan di sekolah-sekolah. 

Rekomendasi untuk penerapan perangkat self assessment of ways of 

learning ini diantaranya pada pelaksanaan self assessment of ways of learning 

dapat bekerja sama dengan guru lain yang berasal dari lingkungan sekolah 

tersebut untuk diagnostik secara mendalam terhadap siswa-siswa tertentu, 

sehingga informasi yang diperoleh valid dan reliabel. Penataan ruangan pada saat 
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pelaksanaan self assessment of ways of learning sebaiknya ditata kembali untuk 

pelaksanaan tes agar siswa dapat bekerja secara individual. 

Perangkat self assessment of ways of learning tidak hanya untuk 

mendiagnosis kesulitan belajar siswa dalam memahami materi sistem pernapasan 

manusia, tetapi dapat juga digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

pada materi-materi lainnya yang dianggap sulit oleh siswa. Selain itu, penerapan 

perangkat self assessment of ways of learning juga dapat dilaksanakan ketika 

proses pembelajaran berlangsung.  

Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan banyak penilai 

(observer) dalam penelitian ini baik dari sekolah tersebut maupun dari luar, 

sedangkan untuk penerapan di sekolah sebaiknya menggunakan penilai (observer) 

yang berasal dari lingkungan sekolah tersebut agar tidak mempengaruhi psikologi 

siswa, sehingga informasi yang diperoleh valid dan reliabel. Untuk mengatasi hal 

ini, diantaranya dapat melakukan pembiasaan terlebih dahulu, melakukan 

penilaian secara team teaching antara guru dengan guru-guru lainnya. 

 


