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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1.  Kesimpulan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu pemanfaatan assesmen tes 

dengan platform Learning Management System pada kegiatan pelatihan di Balai 

Diklat Basarnas. Berdasarkan dari hasil dan pembahasan peneliti menyimpulkan : 

1. Learning Management System merupakan jenis platform pembelajaran 

berdasarkan pegangan belajar yang ada pada gadget untuk komunikasi, 

menampilkan substansi dan mengawasi latihan belajar dan mengajar. LMS adalah 

pusat dari sebagian besar latihan e-learning dan mungkin merupakan istilah di 

seluruh dunia yang digunakan untuk membuat dan mengawasi kursus online. 

Terkait dengan asesmen dengan platform Learning Management System (LMS) 

Pada Kegiatan Pelatihan Di Balai Diklat Basarnas maka diperoleh beragam respon 

yang bervariatif dari peserta. Diperoleh data berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat 

dilihat bahwa respon peserta terhadap pemanfaatan asesmen tes dengan platform 

Learning Management System (LMS) Di Balai Diklat Basarnas menunjukkan 

bahwa pada aspek keterbacaan tulisan respon peserta yang menunjukkan sangat 

baik sejumlah 6 orang sedangkan respon peserta dengan nilai baik sebanyak 44 

peserta, sedangkan pada aspek warna yang jelas seluruh peserta merespon dengan 

nilai yang baik. Pada aspek kemudahan akses 48 peserta merespon dengan nilai 

bagus sedangkan peserta sebanyak 2 orang merespon sangat baik. Sedangkan pada 

aspek kecepatan download 49 peserta merespon baik dan 1 orang peserta merespon 

sangat baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait 



90  

Taufik Maulana, 2021 
PEMANFAATAN ASESMEN TES DENGAN PLATFORM LEARNING MANAGEMENT SYSTEM PADA 
KEGIATAN PELATIHAN DI BALAI DIKLAT BASARNAS 
Universitas Pendidikan Indonesia I respository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

 
 

dengan respon peserta terkait dengan asesmen dengan platform Learning 

Management System (LMS) Pada Kegiatan Pelatihan Di Balai Diklat Basarnas 

mayoritas peserta memberikan respon yang baik dari berbagai aspek penilaian 

asesmen. 

2. Setelah dilakukan penelitian efektifitas pemanfaatan asesmen tes dengan 

platform learning management system (LMS) pada kegiatan pelatihan di balai 

diklat basarnas dengam menggunakan rumus N Gain dengan kriterianya, penulis 

menemukan hasil penelitian diantaranya adalah dengan frekuensi 45 dan porsentase 

90% pemanfatan asesmen tes dengan platform learning managemen system (LMS) 

pada kegiatan pelatiahan di balai diklat Basarnas tidak efektif. Ketidakefektifan 

pemanfaatan asesmen tes dengan platform learning management system (LMS) 

pada kegiatan pelatihan di balai diklat Basarnas disebabkan beberapa faktor. Sesuai 

dengan kelemahan e-learning yaitu tingkat pemahaman peserta yang berbeda yang 

lamban pasti akan tersingkir; selain itu ada juga terkait dengan masalh web yang 

kapan saja bisa muncul; ada beberapa materi pelatihan yang tidak bisa disampaikan 

secara e-learning misalnya pembelajaran tentang praktek; ada beberapa wilayah 

dengan koneksi yang tidak stabil; kendala bagi peserta yang tidak terbiasa dengan 

penggunaan web pasti akan kebingungan media web yang tidak terkontrol juga 

akan menjadikan peserta tidak akan fokus pada pelatihan yang diberikan  

Dari hasil penelitian kecil sekali yang menganggap efektif, ada beberapa peserta 

yang menganggap efektif yaitu sebanyak 3 peserta sebesar 6% efektif pemanfaatan 

asesmen tes dengan platform learning management system (LMS) pada kegiatan 

pelatihan di balai diklat Basarnas. Maka berdasarkan kondisi tersebut dapat 
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dilakukan evaluasi lebih mendalam lagi bagi Balai Diklat Basarnas ketika 

memanfaatkan asesmen test dengan platform learning management system (LMS) 

mengingat beberapa kelemahan dengan menggunakan progam e-learning.  

5.2.  Implikasi 

Berdasarkan hasil riset pada pelatihan menggunakan platform Learning 

Management System yang sudah diujikan oleh peneliti, adapun implikasi dari  

media pembelajaran asinkron tersebut antara lain: 

1. Dengan memanfaatkan media pembelajaran berupa platform Learning 

Management System secara tidak langsung merangsang dan memotivasi peserta 

pelatihan untuk belajar secara mandiri, peserta pelatihan dapat belajar dilakukan 

dimana saja serta kapan saja tidak terikat oleh waktu. 

2. Pemanfaatan Asesmen tes dengan Learning Management System berbasis 

Moodle dapat memberikan  kemudahan dalam aktivitas proses pembelajaran, bagi 

instruktur penggunaan teknologi dalam aspek pengukuran dan penilaian dapat 

menghemat waktu dan meminimalisir human error. Sedangkan bagi peserta peserta 

pelatihan memungkinkan dapat melihat hasil prestasi belajar secara real time. 

3. Media pendidikan Learning Management System berbasis Moodle dapat 

meningkatkan atensi belajar peserta pelatihan sedangkan dari sisi penyelenggara 

pelatihan kehadiran Learning Management System membuat efisiensi karena 

papper less. 
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5.3.  Rekomendasi 

Bersumber pada hasil penelitian, berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat 

peneliti berikan: 

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilakukan evaluasi lebih mendalam 

lagi bagi Balai Diklat Basarnas ketika memanfaatkan asesmen test dengan platform 

learning management system (LMS) mengingat beberapa kelemahan dengan 

menggunakan progam e-learning, seperti dari segi non teknis yang menjadi kendala 

yaitu masalah signal jaringan yang lemah.   

2. Dalam pelaksanaan pelatihan dengan model online learning sekiranya dapat 

dilakukan pembaharuan modul pelatihan yang relevan dengan kebutuhan kondisi 

saat ini. 

3. Supaya persepsi pemahaman para pengajar sama mengenai online learning 

hendaknya dapat mengadakan pengembangan leson plan daring untuk para 

instruktur. 

4. Agar kurikulum dan silabus dilakukan pembaharuan yang sesuai dengan 

kebutuhan serta pertumbuhan IPTEK. 

5. Pemanfaatan media dengan platform learning management system (LMS) 

dapat menjadi acuan untuk program pelatihan teknis yang lain dalam 

pengembangan media pembelajaran berbasis website dan dapat dijadikan acuan 

untuk kajian pelatihan berikutnya. 

 


