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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kemampuan kolaborasi yang terungkap melalui peer assessment pada 

konsep sistem pernapasan bahwa keterampilan kolaborasi yang dimiliki 

oleh siswa sudah cukup, dari hasil presentase rata-rata ke lima indikator 

keterampilan kolaborasi maka dapat diperoleh nilai rata-rata sebesar 

39,97% hasil rata-rata ini termasuk kedalam kategori cukup. Kategori yang 

cukup ini, menjelaskan bahwa siswa dalam berkolaborasi dengan teman 

sekelompoknya sudah cukup baik dalam setiap indikatornya dapat dipenuhi. 

2. Siswa memberikan respon positif terhadap pembelajaran pada konsep 

sistem pernapasan karena 61% siswa menyatakan setuju bahwa dalam 

mempelajari sistem pernapasan sangat menyenangkan hal ini juga diperkuat 

dengan persentase siswa sebanyak 67% siwa merasa antusias ketika 

mempelajari sistem pernapasan dan 60% siswa merasa senang ketika 

berdiskusi mempelajari sistem pernapasan. Siswa juga memberikan repon 

positif terhadap penilaian keterampilan kolaborasi menggunakan peer 

assessment karena hasil perhitungan angket menunjukkan sebanyak 67% 

siswa merasa senang ketika menilai teman  dengan peer assessment. 65% 

siswa menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan tidak senang karena 

dengan penilaian peer assesment teman saya mengetahui keterampilan 

kolaborasi yang saya miliki serta sebanyak 58% siswa menyatakan merasa 

senang karena dengan penilaian peer assessment saya dapat mengetahui 

keterampilan kolaborasi yang dimiliki. 

 

 

 



54 
 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti maka peneliti 

memberikan saran sebagai masukan bagi dunia pendidikan dan untuk 

meyempurnakan kegiatan pembelajaran terdapat beberapa hal yang perlu untuk 

diperhatikan oleh pihak-pihak yang berminat untuk mengembangkan penelitian ini 

antara lain : 

1. Bagi guru, disarankan untuk guru bidang studi IPA agar dapat 

menggunakan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan 

serta desakan perkembangan global. Model pembelajaran discovery 

learning termasuk model pembelajaran yang lebih menekakan siswa  

aktif dalam menemukan pengetahuannya serta mudah untuk diterapkan 

kepada siswa. 

2. Penggunaan peer assessment dapat digunakan menjadi salah satu solusi 

untuk guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa, hasil dari 

peilaian peer assessment ini dapat dijadikan acuan siswa untuk 

memperbaiki cara belajar siswa. 

3. Bagi peneliti lainnya diharapkan untuk melakukan penelitian untuk 

mengetahui keterampilan kolaborasi secara langsung di kelas dengan 

subjek penelitian yang lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih 

optimal. 

4. Kegiatan berdiskusi untuk mengetahui keterampilan kolaborasi siswa 

secara daring dapat terlaksana dengan baik hanya saja, akan lebih baik 

lagi jika dapat melaksanakan diskusi secara langsung agar dapat melihat 

kinerja serta tanggung jawab siswa pada saat melaksanakan diskusi. 


