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ABSTRAK  

Keterampilan Proses Sains (KPS) merupakan keterampilan yang dinilai dari proses yang dilakukan 
oleh siswa. Dalam pembelajaran yang menjunjung tinggi KPS ini guru memberikan kesempatan lebih 
banyak pada siswa untuk berperan aktif dalam memecahkan  masalah  yang  dihadapkan. Pembelajaran 
hendaknya  lebih ditekankan  pada  aspek  proses  bukan  pada  hasil  akhir. Tindakan berupa penerapan 
asesmen kinerja diupayakan mampu melengkapi kegiatan praktikum guna meningkatkan KPS siswa 
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat peningkatan rata-rata ketercapaian KPS siswa sebelum 
dan setelah pelaksanaan tindakan siklus I dan siklus II.Pada siklus I diperoleh nilai rata-rata KPS siswa 
sebesar 61% dan termasuk pada kategori cukup.Sedangkan pada siklus II rata-rata KPS siswa mengalami 
peningkatan menjadi 72% namun masih tetap berada dalam kategori yang cukup juga.Dilihat dari 
ketercapaian di tiap aspeknya, dari siklus I dan siklus II, terjadi peningkatan maupun penurunan 
persentase ketercapaian KPS siswa. Peningkatan terjadi pada aspek-aspek: kemampuan dalam 
menghubungkan hasil pengamatan, menggunakan pola-pola hasil pengamatan, menggunakan grafik/tabel 
dan kemampuan dalam menyusun laporan. Dari hasil yang diperoleh tersebut maka secara umum dapat 
disimpulkan bahwa penerapan asesmen kinerja berikut dengan pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut 
yang sesuai mampu meningkatakan keterampilan proses sains siswa kelas XI IPA 2. 
 
Kata Kunci :Asesmen kinerja, keterampilan proses sains, praktikum 
 

PENDAHULUAN 
 

IPA berkaitan dengan cara memahami alam secara sistematis, oleh karena itu IPA bukan hanya 
sebatas penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip 
saja, tetapi lebih sebagai proses penemuan. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 
siswa untuk mempelajari diri sendiri dan lingkungannya(Subiantoro, 2005).   

Pelajaran Biologi sebagai IPA di sekolah diharapkan mampu menyiapkan anak didik agar mampu 
memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep-konsep 
sains yang telah mereka pelajari, mampu mengambil keputusan yang tepat dengan menggunakan 
konsep-konsep ilmiah, dan mempunyai sikap ilmiah dalam prosesnya memecahkan masalah yang 
dihadapi, sehingga memungkinkan mereka untuk berpikir dan bertindak secara ilmiah. Uraian-uraian 
tersebut secara tegas menyatakan pentingnya penerapan proses sains dalam pembelajaran IPA. 
Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses merupakan pembelajaran yang ideal bagi 
pemenuhan tuntutan penerapan proses sains siswa. Secara umum, pembelajaran dengan pendekatan 
keterampilan proses ini dapat dilakukan melalui pembelajaran model inkuiri atau pembelajaran berbasis 
praktikum.  

Pengamatan di sekolah serta hasil dari wawancara dengan para guru dan siswa menunjukkan bahwa 
pembelajaran biologi di SMA 6 Bandung, khususnya siswa kelas XI IPA sudah melakukan kegiatan 
praktikum sebagai usaha untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik.Selain itu, 
penggunaan laboratoriumnya juga sudah cukup optimal, ini didukung dengan ketersediaan alat-alatnya 
yang cukup memadai untuk kegiatan praktikum. Meskipun kegiatan praktikum sudah biasa dilakukan, 
akan tetapi kegiatan tersebut tampaknya kurang memuat aspek-aspek yang dapat meningkatkan 
keterampilan proses sains siswa. Kurangnya kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan 
prosesnya dapat dilihat dari kurangnya kemampuan dan minat siswa dalam melakukan observasi, siswa 
kurang mampu mengukur, siswa kurang mampu menginterpretasikan data hasil pengamatan, siswa 
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kurang mampu mengkomunikasikan hasil pengamatan, dan siswa kurang mampu membuat kesimpulan 
hasil pengamatan.  

Salah satu alat yang dapat memancing siswa untuk lebih aktif  adalah adanya 
penilaian/asesmen.Pelaksanaan asesmen di sekolah masih jarang dilakukan, hal ini dimungkinkan karena 
ketidakpahaman guru mengenai fungsi dari asesmen itu sendiri. Salah satu asesmen yang dapat 
diterapkan kepada siswa ketika pelaksanaan praktikum adalah asesmen kinerja.   

Penggunaan assmen kinerja dalam proses praktikum memiliki kesan yang dapat membangkitkan 
keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan, sehingga memungkinkan siswa yang semula tidak aktif atau 
hanya mengandalkan teman lain dalam kelompoknya untuk melaksanakan praktikum menjadi ikut 
terlibat akibat adanya kontrol dan penghargaan pada dirinya. Selain itu peningkatan keterampilan proses 
sains siswa juga dapat diamati dengan adanya penggunaan asesmen kinerja ini. Lebih lanjut, asesmen 
kinerja juga diharapkan mampu menjadikan pengamatan lebih terarah, terbimbing sehingga waktu yang 
diperlukan dalam melakukan pegamatan juga akan lebih efisien, sehingga diskusi dan pembahasan hasil 
pengamatan yang semula tidak pernah dilakukan menjadi dapat dilakukan. 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Bandung pada mata pelajaran 
Biologi.Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas XI IPA 2 dengan jumlah siswa yang 
seharusnya adalah 40 orang.  

Penelitian meliputi 4 tahapan untuk masing-masing siklus yakni: tahap persiapan, tahap 
implementasi, tahap evaluasi dan tahap refleksi. Materi biologi yang dipilih disesuaikan dengan materi 
yang diajarkan di semester ganjil di kelas XI IPA.Materi tersebut adalah materi tentang Transport pada 
membran sel dan Mekanisme Gerak pada Otot dengan metode praktikum dimana Keterampilan Proses 
Siswa dapat dilihat melalui kegiatan tersebut.  

Penelitian ini dilakukan selama dua siklus, dimana siklus pertama (Siklus I) dilakukan pada 
praktikum mengenai transport pada membran sel. Setelah diperoleh hasil pada siklus I, maka akan 
diperoleh data-data yang akan diolah dan dianalisis kelemahan-kelemahannya pada tahap refleksi. Hasill 
analisis pada tahap akhir di siklus I tersebut akan menjadi dasar perencanaan tindakan siklus II. Pada 
siklus II materinya pun akan berbeda dengan siklus pertama dimana pada siklus ke II penjaringan data 
akan dilakukan pada praktikum mekanisme gerak otot.  

 
1. Penilaian keterampilan proses sains siswa setelah melaksanakan praktikum dengan penerapan 

asesmen kinerja dengan menggunakan ketentuan sebagai berikut: 
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2. Persentase penilaian penguasaan keterampilan proses sains siswa tersebutdikelompokkan 

berdasarkan 5 kategori, yaitu: Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang (K), Kurang Sekali 
(KS). Adapun perincian dari kategori tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini: 

 
                     Tabel 1. Tingkat Keterampilan Proses Siswa 

 
Penguasaan Kriteria 
86% - 100% Sangat Baik 
76% - 85% Baik 
60% - 75% Cukup 
55% - 59% Kurang 

≤ 54% Kurang Sekali 
 
         Sumber : Data primer yang diolah  
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus  I 
 

Hasil Tindakan Siklus I menunjukkan bahwa rata-rata keterampilan proses sains siswa yang diukur 
melalui tes menggunakan soal-soal dengan indikator yang berbeda menunjukkan hasil yang dapat 
dimasukkan ke dalam kategori cukup, yakni dengan presentase keterampilan 61%.  
 

   Tabel 2.Rekapitulasi Hasil Keterampilan Proses Sains Siswa Siklus I pada Tiap Indikator 
 

No. Keterampilan Proses Persentase Siswa 
yang memenuhi (%) 

Kategori 

1. Menghubungkan hasil pengamatan 45 Kurang sekali 
2. Menggunakan pola-pola hasil 

pengamatan 
50 Kurang sekali 

3. Menyimpulkan 67 Cukup 
4. Mengajukan pertanyaan 83 Baik 
5. Menggunakan grafik/tabel 55 Kurang 
6. Menyusun laporan secara sistematik 71 Cukup 

Rata-rata 61 Cukup 

     Sumber : Data primer yang diolah  
 
Pada hasil dapat dilihat bahwa persentase  tertinggi diperoleh pada indikator  mengajukan pertanyaan 

yakni sebesar 83% dan merupakan satu-satunya indikator termasuk ke dalam kategori yang baik. 
Selanjutnya indikator yang memiliki persentase lebih rendah yaitu, menyusun laporan secara sistematik 
(71%) dan kemampuan menyimpulkan (67%), yang masing-masing berada dalam kategori cukup. 
Indikator lainnya presentasenya lebih rendah  yaitu kemampuan menggunakan grafik dan tabel yakni 
sebesar 55% dan berada dalam kategori kurang, serta indikator yang paling rendah yakni kemampuan 
dalam menghubungkan hasil pengamatan serta menggunakan pola hasil pengamatan yang secara berturut-
turut hanya 45% dan 50% dan berada dalam kategori kurang sekali.   

Jika dilihat dari sebaran tersebut, memang terdapat beberapa indikator yang termasuk dalam kategori 
yang kurang bahkan kurang sekali, namun karena salah satu indikator mampu tercapai dengan baik oleh 
sebagian besar siswa yakni kemampuan dalam mengajukan pertanyaan, sehingga nilai rata-rata 
ketercapaian keterampilan proses sains siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kategori cukup 

 

Refleksi Tindakan Siklus I  
Berdasarkan temuan-temuan pada siklus I dan analisis yang dilakukan pada tindakan siklus I, maka 

dilakukan perubahan-perubahan pada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk 
pembelajaran yang akan dilakukan pada siklus berikutnya. Adapun hasil temuan serta tindakan yang 
direncanakan pada siklus berikutnya antara lain:  
Pertama, sebelum dilakukannya siklus I sesuai dengan langkah perencanaan guru menyusun rencana 
pembelajaran, LKS, instrumen evaluasi, lembar observasi serta lembar asesmen kinerja. Sebelum 
kegiatan pembelajaran dimulai, pada pertemuan sebelumnya, guru memberikan penjelasan kepada siswa 
mengenai pelaksanaan asesmen yang akan dilakukan untuk menilai kinerja mereka pada saat kegiatan 
praktikum nanti. Sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan slide power point yang ditayangkan 
langsung kepada siswa. 
Untuk perencanaan siklus II, langkah ini diharapakan tetap dilakukan sebelum dilakukannya 
pembelajaran bahkan sesaat ketika pelajaran akan dimulai tentunya didahului dengan sosialisasi hasil 
kinerja tiap siswa agar tujuan asesmen dapat benar-benar dilaksanakan.  
Kedua, berdasarkan hasil observasi terhadap kinerja siswa pada pembelajaran siklus I, masih ditemukan 
beberapa kinerja yang sebagian besar siswa belum mencapainya  yakni kurang dari 50%. Oleh karena itu, 
untuk perencanaan selanjutnya, guru perlu melakukan sosialisasi hasil kinerja siswa tersebut dan guru 
melakukan timbal balik dengan memberikan pengarahan kepada siswa yang masih tidak memenuhi 
kriteria-kriteria tersebut. Pengarahan atau langkah asesmen yang dilakukan oleh guru tersebut tidak hanya 
dilakukan sebelum pembelajaran akan teteapi ketika proses pembelajaran berlangsung guru juga terus 
mengarahkan agar siswa mampu terlibat secara aktif.  
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Ketiga, berdasarkan hasil observasi terhadap kinerja guru dalam menyelenggarakan kegiatan praktikum di 
siklus I, ditemukan beberapa kriteria yang belum terpenuhi. Oleh k
selanjutnya, guru fokus pada kriteria
yang akan dinilai dalam pelaksanaan asemen dan membuat kesepakatan terhadap aspek
dinilai dengan siswa. Selain itu, upaya guru untuk memperbaiki teknik pengelolaan kelas yaitu dengan 
memberlakukan sistem menejemen waktu yang baik, artinya siswa diinformasikan mengenai waktu yang 
diberikan pada tiap tahap kegiatan selama praktikum. 
Keempat, berdasarkan hasil ketercapaian keterampilan proses sains dari 42 siswa, meskipun secara rata
rata, sudah menunjukkan hasil yang cukup, akan tetapi masih ada indikator keterampilan proses sains 
yang termasuk ke dalam kategori yang kurang atau bahkan kurang sekali, yaitu dala
siswa untuk menghubungkan hasil pengamatan serta menggunakan pola
kemampuan membaca grafik. Upaya yang dapat direncanakan pada siklus berikutnya adalah akan 
dilakukan kegiatan praktikum kembali serta proses disku
siswa menjadi lebih paham mengenai indikator tersebut dan kemampuan siswa dalam memunculkan 
keterampilan tersebut dapat ditingkatkan.

 
Hasil Pelaksanaan Tindakan Siklus II

 
Hasil evaluasi mengenai keterampilan proses sains siswa pada siklus II 
dicapai baik sekali diperoleh siswa pada kemampuan dalam menyusun laporan secara sistematik yaitu 
sebesar 86%, sedangkan kemampuan siswa dalam menggunakan gra
mengajukan pertanyaan secara berturut
baik. Indikator lainnya berada dalam kategori yang cukup yaitu kemampuan menghubungkan hasil 
pengamatan (64%) dan menggunakan pola
berada dalam kategori kurang yaitu kemampuan dalam menyimpulkan yaitu sebesar (59%).
 

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Keterampilan Proses Sains Siswa Siklus II pada Tiap Indikator

No. Keterampilan 

1. Menghubungkan hasil 
pengamatan 

2. Menggunakan pola
pengamatan 

3. Menyimpulkan
4. Mengajukan pertanyaan
5. Menggunakan grafik/tabel
6. Menyusun laporan secara 

sistematik 
 Rata

 Sumber : Data primer yang diolah 
 

Jika diamati secara keseluruhan, terdapat perbedaan antara persentase keterampilan proses sains pada 
siklus I dan siklus II. Adapun peningkatannya secara jel
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berdasarkan hasil observasi terhadap kinerja guru dalam menyelenggarakan kegiatan praktikum di 
siklus I, ditemukan beberapa kriteria yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, pada perencanaan siklus 
selanjutnya, guru fokus pada kriteria-kriteria tersebut yakni, menginformasikan kembali aspek
yang akan dinilai dalam pelaksanaan asemen dan membuat kesepakatan terhadap aspek

elain itu, upaya guru untuk memperbaiki teknik pengelolaan kelas yaitu dengan 
memberlakukan sistem menejemen waktu yang baik, artinya siswa diinformasikan mengenai waktu yang 
diberikan pada tiap tahap kegiatan selama praktikum. 

ketercapaian keterampilan proses sains dari 42 siswa, meskipun secara rata
rata, sudah menunjukkan hasil yang cukup, akan tetapi masih ada indikator keterampilan proses sains 
yang termasuk ke dalam kategori yang kurang atau bahkan kurang sekali, yaitu dala
siswa untuk menghubungkan hasil pengamatan serta menggunakan pola-pola hasil pengamatan serta 
kemampuan membaca grafik. Upaya yang dapat direncanakan pada siklus berikutnya adalah akan 
dilakukan kegiatan praktikum kembali serta proses diskusi dilakukan secara lebih intensif dengan harapan 
siswa menjadi lebih paham mengenai indikator tersebut dan kemampuan siswa dalam memunculkan 
keterampilan tersebut dapat ditingkatkan. 

Tindakan Siklus II 

Hasil evaluasi mengenai keterampilan proses sains siswa pada siklus II menunjukkan i
dicapai baik sekali diperoleh siswa pada kemampuan dalam menyusun laporan secara sistematik yaitu 
sebesar 86%, sedangkan kemampuan siswa dalam menggunakan grafik/tabel dan kemampuan 
mengajukan pertanyaan secara berturut-turut sebesar 83% dan 79% dan keduanya berada dalam kategori 
baik. Indikator lainnya berada dalam kategori yang cukup yaitu kemampuan menghubungkan hasil 
pengamatan (64%) dan menggunakan pola-pola hasil pengamatan (62%).Sedangkan indikator yang masih 
berada dalam kategori kurang yaitu kemampuan dalam menyimpulkan yaitu sebesar (59%).

. Rekapitulasi Hasil Keterampilan Proses Sains Siswa Siklus II pada Tiap Indikator
 

Keterampilan Proses Persentase Siswa 
yang memenuhi (%) 

Kategori

Menghubungkan hasil 64 Cukup

Menggunakan pola-pola hasil 62 Cukup

Menyimpulkan 59 Kurang
Mengajukan pertanyaan 79 
Menggunakan grafik/tabel 83 
Menyusun laporan secara 86 Baik sekali

Rata-rata 72 Cukup

Sumber : Data primer yang diolah  

Jika diamati secara keseluruhan, terdapat perbedaan antara persentase keterampilan proses sains pada 
peningkatannya secara jelas dapat diamati pada bagan

 

 

Siklus I

Siklus II
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berdasarkan hasil observasi terhadap kinerja guru dalam menyelenggarakan kegiatan praktikum di 
arena itu, pada perencanaan siklus 

kriteria tersebut yakni, menginformasikan kembali aspek-aspek 
yang akan dinilai dalam pelaksanaan asemen dan membuat kesepakatan terhadap aspek-aspek yang akan 

elain itu, upaya guru untuk memperbaiki teknik pengelolaan kelas yaitu dengan 
memberlakukan sistem menejemen waktu yang baik, artinya siswa diinformasikan mengenai waktu yang 

ketercapaian keterampilan proses sains dari 42 siswa, meskipun secara rata-
rata, sudah menunjukkan hasil yang cukup, akan tetapi masih ada indikator keterampilan proses sains 
yang termasuk ke dalam kategori yang kurang atau bahkan kurang sekali, yaitu dalam hal kemampuan 

pola hasil pengamatan serta 
kemampuan membaca grafik. Upaya yang dapat direncanakan pada siklus berikutnya adalah akan 

si dilakukan secara lebih intensif dengan harapan 
siswa menjadi lebih paham mengenai indikator tersebut dan kemampuan siswa dalam memunculkan 

menunjukkan indikator yang 
dicapai baik sekali diperoleh siswa pada kemampuan dalam menyusun laporan secara sistematik yaitu 

fik/tabel dan kemampuan 
turut sebesar 83% dan 79% dan keduanya berada dalam kategori 

baik. Indikator lainnya berada dalam kategori yang cukup yaitu kemampuan menghubungkan hasil 
la hasil pengamatan (62%).Sedangkan indikator yang masih 

berada dalam kategori kurang yaitu kemampuan dalam menyimpulkan yaitu sebesar (59%). 

. Rekapitulasi Hasil Keterampilan Proses Sains Siswa Siklus II pada Tiap Indikator 

Kategori 

Cukup 

Cukup 

Kurang 
Baik 
Baik 

Baik sekali 

Cukup 

Jika diamati secara keseluruhan, terdapat perbedaan antara persentase keterampilan proses sains pada 
bagan berikut. 
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Beradasarkan gambar di atas, peningkatan keterampilan proses sains pada siklus I dan siklus II 
yang sangat jelas terlihat dari beberapa aspek yaitu diantaranya kemampuan dalam menghubungkan hasil 
pengamatan, menggunakan pola-pola hasil pengamatan, menggunakan tabel/grafik dan menyusun 
laporan. Adanya peningkatan menandakan bahwa kegiatan praktikum dengan menerapkan asesmen 
kinerja di dalamnya dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Peningkatan pada aspek-aspek 
tersebut kemungkinan disebabkan karena guru sudah mampu melakukan kegiatan asesmen sehingga 
siswa menjadi cukup aktif dalam hal mengamati berbagai pola-pola yang muncul. Selain itu, guru juga 
telah melakukan timbal balik terhadap hasil evaluasi kinerja siswa dan menginformasikan mengenai 
sistematika penyusunan laporan secara lebih mendetail berikut dengan skor yang akan diperoleh, 
sehingga hampir seluruh siswa terkecuali dalam satu kelompok sudah dapat menyusun laporan dengan 
baik. Secara umum, penerapan kinerja dalam praktikum memberikan kontribusi yan positif bagi 
pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Kusmarini (2009) 
bahwa asesmen kinerja merupakan penilaian yang berkembang melalui berbagai pendekatan, salah 
satunya adalah pendekatan experiential learning yang merupakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan 
dan perubahan pribadi peserta didik, yang ditandai dengan adanya keterlibatan pribadi, insiatif diri, 
evaluasi diri dan dampak langsung yang terjadi pada diri peserta didik dalam proses belajar.  

 
Refleksi Tindakan Siklus II 

 
Berdasarkan temuan-temuan pada siklus II dan analisis yang dilakukan pada tindakan tersebut,  

maka dapat dideskripsikan beberapa hal antara lain:  
Pertama, berdasarkan hasil observasi kinerja siswabeberapa hamper sebagian besar kriteria sudah 
mengalami peningkatan dibandingkan dengan siklus I. Adapun hasil tersebut menunjukkan bahwa pada 
siklus II ini siswa sudah terlihat lebih aktif dalam melakukan praktikum. Meskipun demikian, masih ada 
aspek yang belum dapat dicapai oleh sebagian besar siswa yaitu keinginan siswa untuk melakukan 
dokumentasi dan mencatat hasil praktikum di LKS ataupun di buku masing-masing. Adapun saran yang 
dapat diajukan jika akan dilakukan siklus selanjutnya adalah guru lebih aktif dalam melakukan asesmen 
dengan mendatangi masing-masing siswa  dan menjelaskan mengenai pendtingnya dokumentasi dan 
mencatat data secara pribadi.  
Kedua, berdasarkan hasil observasi mengenai kinerja guru dalam melakukan pembelajaran, pada siklus II 
ini guru nampaknya masih belum dapat memenuhi beberapa kriteria terutama dalam hal mengelola dan 
menyelenggarakan kegiatan praktikum, adapun saran yang dapat diajukan untuk keberlangsungan 
penelitian ini nantinya adalah dengan lebih mengasah lagi kemampuan guru dengan sering kali 
menyelenggarakan kegiatan praktikum di kelas.  
Ketiga, berdasarkan hasil evaluasi mengenai keterampilan proses sains siswa siklus II ternyata hasilnya 
masih berada dalam kategori cukup, artinya hasil ini tidak berbeda dengan yang dicapai pada siklus I. 
Meskipun demikian jika diamati secara lebih rinci di tiap indikatornya, terdapat peningkatan yang 
menunjukkan bahwa tindakan praktikum dengan menerapkan asesmen kinerja siswa mampu menjadikan 
siswa lebih aktif dalam melaksanakan praktikum yang berpengaruh pada peningkatan keterampilan proses 
sains. Oleh karena itu, tindakan ini disarankan tetap dilakukan pada tiap kali kegiatan praktikum.  

Secara umum, jika dilihat dari nilai rata-rata ketercapaiannya, terdapat peningkatan keterampilan 
proses sains yang diperoleh siswa pada siklus I dan II. Peningkatan ini tentunya tidak terlepas dari kinerja 
guru yang sudah cukup meningkat, kesadaran siswa akan pentingnya kegiatan praktikum melalui 
penjelasan sebelumnya yang diberikan oleh guru, keberlangsungan proses asesmen kinerja yang 
diterapkan guru yang ternyata dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan praktikum. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan 
 

  Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan asesmen kinerja dalam kegiatan 
praktikum dapatmeningkatkan keterampilan proses sains siswa dari kategori yang kurang menjadi 
kategori cukup. Peningkatan ini terutama dalam beberapa aspek yaitu kemampuan menghubungkan hasil 
pengamatan, menggunakan pola hasil pengamatan, menggunakan tabel/grafik dan menyusun laporan. 
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Saran-saran 
 
1. Melakukan observasi dan analisis data mengenai respon guru dan siswa mengenai pelaksanaan 

asesmen kinerja dalam praktikum. 
2. Mengkaji lebih lanjut mengenai jenis asesmen kinerja yang dapat meningkatkan keterampilan proses 

sains siswa. 
3. Persiapan guru baik secara mental maupun materi sangat diperlukan untuk setiap tindakan agar 

tindakan yang dilakukan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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