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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan performance 

assessment dalam pembelajaran teknik pemeliharaan ikan yang 

dilaksanakan SMK PP Negeri Tanjungsari pada kelas XI/F Program 

Keahlian Agribisnis Perikanan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kondisi pembelajaran yang didapatkan dari hasil studi pendahuluan 

menunjukan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pembelajaran 

khususnya dalam kegiatan praktikum.  Pemasalahan tersebut antara lain 

kurangnya perhatian dan bimbingan guru dalam kegiatan praktikum dan 

tidak adanya penilaian terhadap kegiatan praktikum. Dengan adanya 

permasalahan ini tentunya mengahambat kegiatan pembelajaran 

khususnya dalam kegiatan praktikum. 

2. Produk yang dihasilkan dalam penelitian pengembangan ini adalah alat 

penilaian kinerja. Alat penilaian kinerja ini berisikan aspek-aspek 

penilaian dalam kegiatan praktikum sampling ikan, yang meliputi tahap 

persiapan praktikum, pelaksanaan praktikum, dan kegiatan akhir 

praktikum.  Dalam menentukan  penilaian kinerja siswa, alat penilaian 

kinerja ini mengacu kepada rubrik atau pedoman penilaian yang 

tersedia.  Alat penilaian kinerja ini juga telah melewati uji ahli alat 

evaluasi, uji ahli isi mata pelajaran, dan uji coba terbatas.  Tetapi media 
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ini belum dapat dikatakan layak digunakan secara luas karena hanya 

dilakukan sampai uji coba terbatas. 

3. Hasil pengembangan produk performance assessment untuk menilai 

kegiatan praktikum pada mata pelajaran teknik pemeliharaan ikan ini 

memperoleh nilai yang sangat baik menurut ahli evaluasi karena sudah 

memenuhi kriteria penilaian kinerja dengan dibuatnya rubrik/pedoman 

penilaian, ahli isi mata pelajaran juga memberikan nilai sangat baik 

dengan alasan bahwa kategori penilaian dalam performance assessment 

sudah memenuhi kriteria dan pas dengan materi kegiatan praktikum.  

Respon yang baik juga diberikan oleh guru dan juga siswa setelah 

dilakukannya ujicoba terbatas.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka terdapat 

beberapa saran untuk siswa maupun untuk semua pihak yang 

berkepentingan. 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan yaitu: 

1. Pengembagan performance assessment ini sebaiknya diujicobakan pada 

beberapa kegiatan praktikum yang berbeda. 

2. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, perlu dilakukan 

penelitian pengembangan performance assessment dalam skala besar. 

 


