
73 
 

 BAB V 

PENUTUP  

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul skripsi: 

“Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kimia dengan Penugasan dan Penilaian 

Portofolio Materi Pokok Sistem Koloid pada Siswa Kelas XI MAN 

Purwodadi”. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 Dengan penerapan penugasan dan penilaian portofolio, hasil belajar siswa 

kelas XI IPA-5 MAN Purwodadi meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh data 

sebelum diterapakan penugasan dan penilaian portofolio, rata-rata hasil siswa 

hanya 63,7 dengan ketuntasan belajar klasikal 40% yang masih belum 

memenuhi standar KKM nilai rata-rata kelas 65 dan ketuntasan belajar 

klasikal 85%. Setelah diterapkan Penugasan dan penilaian portofolio, nilai 

rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I-III meningkat, berturut-turut adalah 

64,4 pada siklus I, 68,8 pada siklus II dan 81,1 pada siklus III, dengan 

ketuntasan belajar klasikal 65,0% pada siklus I, 75,0% pada siklus II dan 

90,0% pada siklus III. 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Guru menerapkan penugasan dan penilaian portofolio untuk meningkatkan 

hasil belajar kimia siswa 

2. Guru menerapkan penugasan dan penilaian portofolio untuk mata 

pelajaran selain kimia 

3. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peningkatan hasil belajar kimia 

siswa dengan penugasan dan penilaian portofolio. 

4. Siswa hendaknya dilatih untuk jujur dalam menyelesaikan tugas atau 

karya-karyanya. Sehingga penggunaan penilaian portofolio dapat 

mengubah sikap dan perilaku siswa dalam belajarnya. 
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5. Guru hendaknya selalu kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 

sehingga dapat meningkatkan kompetensinya sebagai pendidik terlebih 

dalam hal penilaian, sehingga pemilihan teknik penilaiannya benar-benar 

dapat mengungkap apa yang hendak diukur. 

6. Guru senantiasa mengembangkan inovasi dalam pembelajaran dikelas, 

terlebih dalam aspek penilaian sehingga guru dapat mengetahui 

perkembangan siswanya secara spesifik serta dapat memberikan umpan 

balik yang sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. 

C. PENUTUP 

Alhamdulillahirabil ‘alamin, segala puji kehadirat Allah SWT yang 

telah melimpahkan hidayah, inayah dan taufiq-Nnya, sehingga dengan segala 

do’a penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Sebagai manusia biasa penulis menyadari akan banyaknya kekurangan 

dalam skripsi ini, maka dari penulis mohon kritik dan saran dari pembaca yang 

bersifat membangun demi kebaikan penyusunan skripsi ini. 

Akhirnya penulis berharap dan memohon kepada Allah SWT  semoga 

skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada 

umumnya. Amin 
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