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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

keterlaksanaan dalam penerapan penilaian portofolio berjalan dengan baik, 

pada pembelajaran siswa diberi tugas-tugas yang meliputi LKPD berbasis 

masalah, LKPD praktikum, dan laporan praktikum. Pada setiap tugas yang 

diberikan siswa mengalami peningkatan nilai dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan penilaian portofolio ini merupakan hal 

baru bagi siswa. Adapun simpulan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. 

Terdapat perkembangan hasil belajar siswa pada setiap aspek keterampilan 

pemecahan masalah, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan nilai di setiap 

aspek setelah melakukan perbaikan tugas. Kriteria nilai keterampilan 

pemecahan masalah pada setiap kelompok setelah penerapan penilaian 

portofolio yaitu sangat tinggi pada kelompok 1 dan 3, sedang pada kelompok 2, 

tinggi pada kelompok 4, 5 dan 6. Kemudian, untuk kriteria nilai tiap aspek 

keterampilan pemecahan masalah pada siswa setelah penerapan penilaian 

portofolio yaitu: (1) Tinggi pada aspek mengidentifikasi masalah, (2) Sangat 

tinggi pada aspek menganalisis masalah, (3) Tinggi pada aspek menemukan 

alternatif-alternatif solusi, (4) Tinggi pada aspek memilih alternatif atau solusi 

terbaik, (5) Sangat tinggi pada aspek kelancaran memecahkan masalah dan (6) 

Tinggi pada aspek kualitas hasil pemecahan masalah. 

Keterlaksanaan penerapan penilaian portofolio pada pertemuan pertama dan 

kedua adalah 85,7% atau hampir seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana. 

Keterlaksanaan model pembelajaran CoI pada pertemuan pertama dan kedua 

adalah 100% atau seluruh seluruh kegiatan pembelajaran terlaksana. Respon 

siswa terhadap penerapan penilaian portofolio melalui model CoI pada materi 

pencemaran lingkungan ialah 85,7% setuju dan 14,3% netral. 

5.2 Implikasi 

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan penerapan portofolio dapat diterapkan untuk mengasah 



 

Dede Wildatul Mutia, 2021 
KETERAMPILAN PEMECAHAN MASALAH SISWA BERDASARKAN PENERAPAN PENILAIAN 
PORTOFOLIO PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM MODEL COMMUNITY OF INQUIRY 
(CoI) 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

 

keterampilan pemecahan masalah siswa. Penggunaan penilaian portofolio 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan memfasilitasi 

siswa dalam menggunakan, memahami dan mengevaluasi hasil kerjanya. Siswa 

mengungkapkan adanya pengalaman belajar baru dengan menggunakan 

assesmen portofolio dengan menilai proses dan hasil belajar sehingga siswa 

mengetahui keunggulan dan kelemahannya, dengan penilaian portofolio tidak 

hanya bertujuan untuk mengetahui nilai saja tetapi siswa mendapat perhatian 

dalam penilaian meliputi kemajuan, usaha dan pencapaian siswa karena 

penilaian ini terkait erat antara kegiatan penilaian dan pembelajaram, sehingga 

siswa mengetahui aspek yang kurang dalam keterampilan pemecahan masalah 

dan dapat memperbaikinya. 

 Didukung dengan model pembelajaran CoI siswa menjadi lebih mudah 

dalam memecahkan masalah karena sintaks dalam model CoI memaparkan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah dan dilakukan dengan 

kolaborasi bersama kelompok, model ini juga sangat cocok untuk digunakan 

saat pembelajaran daring (dalam jaringan) dengan menggunakan platform 

online. 

RPP dan instrumen penilaian portofolio yang dibuat untuk penelitian ini 

dapat dijadikan perangkat pembelajaran di sekolah pada pembelajaran daring 

(dalam jaringan) 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian ini. Maka 

penulis memberikan rekomendasi untuk pembaca sebagai pendukung penelitian 

yang akan dilakukan dikemudian hari, ialah sebagai berikut.  

5.3.1 Perlu mengalokasikan waktu yang lebih lama dalam melakukan 

penelitian mengenai penerapan penilaian portofolio melalui model CoI, 

agar proses siswa terukur jelas dan lebih banyak waktu untuk memperbaiki 

hasil kinerjanya, atau penilaian portofolio dapat dilakukan dalam satu 

semester.  

5.3.2 Portofolio yang dihasilkan bisa berupa karya tulis ilmiah atau 

produk yang dapat diikutsertakan dalam perlombaan  
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5.3.3 Platform dapat menggunakan satu platform saja yaitu web based 

learning atau learning management system yang sesuai dengan syarat 

pembelajaran CoI. Sehingga. Sehingga, siswa dapat berdiskusi dan 

mengumpulkan tugas dalam satu platform. Siswa juga dapat praktikum 

secara online dengan menggunakan virtual lab tentunya dengan pelatihan 

sebelumnya dari guru.  

5.3.4 Perbaikan portofolio lebih baik berupa assesment yang berbeda 

dengan sebelumnya sehingga siswa tidak merasa bosan serta, penilaian 

portofolio dapat menggunakan spreedsheet word. 

5.3.5 Guru juga dapat mempersiapkan tugas-tugas yang diberikan dengan 

baik seperti memeriksa kembali kisis-kisi pertanyaan yang akan diberikan 

dan pemberian waktu pengerjaan LKPD untuk siswa disesuaikan dengan 

banyaknya pertanyaan dan durasi video yang berikan agar lebih efisien. 

 


