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Abstract 

Abstrak—Tujuan dari kajian ini adalah memberikan paparan tentang pentingnya 

mendesain pembelajaran matematika dengan mengoptimalkan AfL dan 

memanfaatkan aplikasi WA pada materi turunan. Desain pembelajaran pada kajian ini 

didasarkan pada telaah terhadap teori tentang prinsip-prinsip dan strategi AfL dari 

Assessment Reform Group (ARG). Desain pembelajaran pada kajian ini juga mengacu 

pada hasil penelitian yang sudah ada dan relevan dengan penerapan AfL dan WA 

pada praktik pembelajaran. Simpulan pada kajian ini adalah guru haruslah 

mengotimalkan penerapan AfL dengan memanfaatkan aplikasi WA di praktik 

pembelajaran matematika, khususnya pada materi turunan. Pada praktik 

pembelajaran, AfL dapat diterapkan dengan mengintegrasikan pada pembelajaran 

yang mengacu pada kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. AfL 

dapat dilakukan di kelas setelah pendekatan saintifik dilaksanakan dan AfL dapat juga 

dilaksanakan di luar kelas (rumah) dengan memanfaatkan aplikasi WA. 

Kata Kunci:optimalisasi, AfL, WA, turunan. 

I. PENDAHULUAN 

Penilaian sumatif dan penilaian formatif sudah seharusnya diberikan oleh guru kepada siswa untuk 

memberikan gambaran bagi guru sejauh mana kompetensi yang sudah dicapai oleh siswa dan memberikan 

umpan balik kepada siswa atas belajarnya. Akan tetapi, dewasa ini penilaian formatif belum dilaksanakan 

guru secara optimal. Terlebih dalam implementasi kurikulum 2013, dimana guru dituntut untuk 

melaksanakan penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan. Hal ini dikhawatirkan 

akan menimbulkan persepsi yang salah bagi guru, bahwa penilaian tiga aspek tersebut dilakukan secara 

sumatif. Padahal, kurikulum 2013 sendiri justru menuntut guru untuk melaksanakan peniliaian sumatif dan 

formatif. 

Kurang optimalnya implementasi penilaian formatif akan memberikan dampak yang kurang baik bagi 

siswa. Pertama, siswa tidak dapat mengetahui letak kesalahan dalam mengerjakan soal ketika belajar. 

Kedua, siswa akan merasa kurang mendapatkan perhatian dari guru ketika belajar. Ketiga, siswa akan 

mempunyai motivasi yang kurang dalam belajar. 

Selain itu, dalam memberikan contoh soal sebagai latihan guru terkadang tidak memperhatikan tingkat 

kesukaran soal. Soal yang diberikan tidak berjenjang, dari tingkat mudah ke tingkat sedang, serta dari 

tingkat sedang ke tingkat sukar. Hal ini dikhwatirkan akan berdapampak bagi sistematika berpikir siswa. 

Bagi siswa yang pandai mungkin tidak menjadi masalah baginya. Akan tetapi, bagi siswa yang memiliki 

kemampuan akademik sedang dan rendah akan merasa kebingungan dan motivasi belajarnya akan 

menjadi berkurang. 

Pada mata pelajaran matematika di SMA, turunan menjadi salah satu materi yang dianggap sulit oleh 

siswa. Berdasarkan laporan hasil UN matematika SMA program IPA Tahun Pelajaran 2014/2015 dari 

Balitbang Kemendikbud RI menyatakan bahwa daya serap siswa dalam menyelesaikan soal aplikasi 

turunan fungsi untuk tingkat nasional sebesar 40,77% dan tingkat Provinsi Jawa Tengah sebesar 39,47%. 

Berdasarkan hasil ini dapat dikatakan bahwa siswa mempunyai daya serap yang masih rendah dalam 

mengerjakan soal aplikasi turunan. Hal tersebut mungkin dikarenakan siswa belum memahami konsep 
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turunan secara baik. Selain itu, dimungkinkan juga guru dalam memberikan soal materi turunan belum 

melakukan penilaian formatif secara maksimal. Sebagai contoh, guru memberikan soal terkait 

menentukan gradien garis singgung suatu fungsi dengan menggunakan konsep turunan sebagai limit 

fungsi. Jika guru memberikan soal tersebut kepada siswa dengan fungsi yang bukan sederhana terlebih 

dahulu, maka siswa akan merasa bingung. Artinya tingkat kesukaran soal latihan perlu diperhatikan oleh 

guru. Selain itu, jika guru tidak memberikan penilaian formatif berupa umpan balik dari hasil pekerjaan 

siswa, maka siswa juga akan merasa kesulitan dalam mengerjakan soal turunan tersebut. Pada soal 

turunan tesebut dibutuhkan pemahahan konsep turunan yang baik untuk menentukan gradien garis suatu 

fungsi serta ketelitian dalam mngerjakannya.  

Oleh karena itu, guru perlu mengoptimalkan penilaian formatif dalam pembelajarannya matematika 

dengan menerapkan kurikulum 2013. Salah satu usaha guru dalam mengoptimalkan penilaian formatif ini 

adalah dengan menerapkan model penilaian Assessment for Learning (AfL). Menurut Reform Assessment 

Group (ARG), sebagaimana dikutip oleh Flórez & Sammons, AfL merupakan kegiatan yang 

menyediakan informasi untuk digunakan sebagai umpan balik oleh guru untuk siswa, serta bagi siswa 

untuk menilai belajarnya sendiri sehingga siswa terlibat aktif dalam belajarnya [1]. Pada kegiatan ini 

siswa memperoleh umpan balik dari hasil pekerjaannya, sehingga siswa tau mana yang salah dan 

termotivasi untuk berusaha memperbaikinya.  

Hasil penelitian Sudiyanto, et.al. menunjukkan bahwa model AfL efektif meningkatkan kompetensi 

akuntasi siswa SMK [2]. Hasil penelitian Sugilar menunjukkan bahwa pada perkuliahan Analisis Riil, 

mahasiswa dengan pembelajaran AfL memiliki kemampuan membuktikan yang lebih baik dari pada 

mahasiswa dengan pembelajaran konvensional [3]. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, AfL 

mempunyai manfaat yang baik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Pembelajaran yang baik tidak hanya berlangsung di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Sebagai 

konsekuensinya, guru haruslah memantau apakah siswa tersebut belajar atau tidak, terlebih jika diberikan 

PR, dikerjakan atau tidak. Guru tidak akan mungkin memantau secara langsung satu per satu siswa 

dengan mendatangi rumahnya. Guru dapat memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, 

misalnya dengan menggunakan smartphone. Banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk 

memonitor dan berkomunikasi secara tidak langsung untuk mendiskusikan suatu topik atau materi. Salah 

satu aplikasi yang marak digunakan saat ini adalah WhatsApp (WA).  

Hasil penelitian Naidoo & Kopung menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan WA dapat 

berlangsung di mana saja dan kapan saja, siswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan 

dengan segera, dan dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi akademik mereka [4]. Hasil 

Albalawi  menunjukkan bahwa aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di kalangan guru 

matematika di Tabuk (Saudi Arabia) adalah WhattsApp, yaitu sebesar 66,90% [5]. Pada penelitian 

tersebut guru menekankan penggunaan media sosial di kelas sebagai hal yang penting. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut, pentingnya mengintegrasikan pembelajaran matematika yang mengoptimalkan AfL 

dengan memanfaatkan aplikasi WA guna meningkatkan belajar dan hasil belajar siswa. 

Rumusan masalah pada kajian ini adalah bagaimana mendesain pembelajaran matematika dengan 

mengoptimalkan AfL dengan memanfaatkan aplikasi WA pada materi turunan. Tujuan dari kajian ini 

adalah memberikan paparan tentang pentingnya mendesain pembelajaran matematika dengan 

mengoptimalkan AfL dan memanfaatkan aplikasi WA pada materi turunan. Manfaat kajian ini adalah: (1) 

bagi guru, membantu mendesain pembelajaran matematika yang menerapkan penilaian sumatif dan 

formatif dengan memanfaatkan aplikasi WA untuk meningkatkan belajar dan hasil belajar siswa, serta (2) 

bagi siswa, membantu meningkatkan belajar dan hasil belajar serta menilai kemanjuan belajarnya secara 

mandiri. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada kajian ini, penulis menggunakan sumber refresi dari María Teresa Flórez and Pamela Sammons 

yang berjudul “Assessment for Learning: Effect and Impact” [1]. Penulis mengambil tiga strategi AfL 
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menurut ARG (Assessment Reform Group) sebagaimana dikutip oleh Flórez & Sammons yaitu: (1) peran 

dan pentingnya bertanya; (2) pentingnya umpan balik, dan (3) penggunaan penilaian formatif dari 

penilaian sumatif [1]. 

Strategi AfL yang pertama adalah peran dan pentingnya bertanya. Permasalahan dalam memberikan 

pertanyaan adalah kurang menantangnya soal dan waktu untuk mengerjakan yang relatif cepat. Soal yang 

diberikan harus mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan 

soal harus sesuai dengan tingkat kesukaran soal. Siswa harus diberikan soal dengan memperhatikan 

jenjang tingkat kesukaran soal dari yang mudah, sedang dan sukar. Siswa harus diberi kesempatan untuk 

menjawab soal yang diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Pastilah dalam mengerjakan soal 

tersapat siswa yang melakukan kesalahan, baik sedikit maupun banyak. Di sisilah peran AfL untuk 

mengekspos kesalahan atau kesalahpahaman siswa dalam mengerjakan soal. AfL juga memberikan 

kesempatan bagi siswa untuk berbagi ide-ide mereka, karena antara siswa yang satu dengan siswa lain 

terdapat kemungkinan cara penyelesaian atau jawaban yang berbeda. 

Startegi AfL yang kedua adalah pentingnya umpan balik. Kebutuhan siswa akan umpan balik sangat 

erat kaitannya dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru. Siswa dapat memahami umpan 

balik jika mereka jelas tentang tujuan pembelajaran dan apa yang diharapkan dari mereka. Umpan balik 

merupakan komentar yang harus selalu dikembalikan ke kriteria awal agar para siswa dan guru dapat 

berbagi dan mengembangkan pemahaman tentang kemajuan belajar siswa. Umpan balik tidak hanya 

memberikan tentang apa yang salah dalam pekerjaan siswa, tetapi juga pada apa yang telah dilakukan 

dengan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Praktik umpan balik berfokus pada peningkatan kerja 

yang dipandang sebagai sesuatu yang penting untuk proses pembelajaran dan diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi dan komitmen siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka sendiri.  

Strategi AfL yang ketiga adalah penggunaan penilaian formatif dari penilaian sumatif. Integrasi 

penilaian sumatif dan formatif merupakan strategi penting bagi kesuksesan siswa. Guru tidak bisa 

meninggalkan salah satu penilaian tersebut, karena akan menimbulkan dampak negati bagi siswa. Jika 

guru meninggalkan penilaian formatif, maka siswa tidak akan memperoleh umpan balik untuk 

mengetahui kesalahan dan kebenaran pekerjaan siswa serta kurang termotivasi untuk meningkatkan 

belajarnya. Sebaliknya, jika guru meninggalkan penialian sumatif, maka siswa tidak akan mengetahui 

perkembangan akademiknya. Jadi kedua penilaian tersebut harus diintergrasikan untuk meningkatkan 

belajar dan hasil belajar siswa. 

Pada penerapan kurikulum 2013 mata pelajaran matematika, pembelajaran ditekankan harus berpusat 

pada siswa dan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Pada pembelajarn tersebut, siswa dituntut 

untuk dapat memecahkan masalah awal yang bersifat menantang guna membantu siswa menemukan 

suatu pengetahuan atau konsep baru dan menghubungkannya dengan pengetahuan sebelumnya yang 

relevan. Tabel 1 berikut menunjukkan prinsip AfL menurut ARG. 

Tabel 1. Sepuluh Prinsip AfL 

  Prinsip AfL Penjelasan 

1. AfL merupakan bagian dari efektif 

perencanaan  

2. AfL merupakan pusat kelas praktik  

3. AfL mempromosikan pemahaman tujuan 

dan kriteria  

 

Ketiga prinsip pertama dapat dipahami sebagai 

keseluruhan. Singkatnya, mereka  mengacu pada 

kebutuhan untuk mengenali penilaian bukan sebagai 

aksesori belaka untuk  praktik pedagogis, tetapi sebagai 

bagian integral dari itu. Penilaian harus  

terjalin dengan semua proses pembelajaran sehingga 

perlu dipertimbangkan ketika merencanakannya.Oleh 

karena itu, guru harus menentukan tujuan pembelajaran 

atau kriteria yang jelas. Seiring dengan ini, siswa harus  

terus-menerus diingatkan kriteria atau tujuan 

pembelajaran ini selama proses belajar. Belajar siswa 

harus dievaluasi dan diberi umpan balik diberikan 

untuk menganalisis kemajuan siswa dan mengambil 
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keputusan sesuai dengan bukti-bukti tersebut. 

4. AfL sensitif dan konstruktif  

5. AfL menumbuhkan motivasi  

6. AfL mengakui semua prestasi pendidikan   

 

Kedua prinsip ini berkaitan dengan dampak dari 

penilaian dalam membentuk motivasi belajar siswa, 

terutama dalam hal sifat umpan balik yang mereka 

terima. Guru harus berhati-hati dalam memberikan 

komentar untuk umpan balik deskriptif  yang berpusat 

pada kualitas dan isi dari pekerjaan masing-masing 

siswa daripada menggunakan nilai sarat istilah-istilah 

seperti 'baik' atau 'buruk'. Mereka juga harus 

menunjukkan cara-cara kepada siswa untuk 

meningkatkan pekerjaan mereka. 

Setiap kemajuan belajar yang dilakukan oleh siswa 

dalam kaitannya dengan apa yang dilakukan 

sebelumnya layak mendapatkan pengakuan dan umpan 

balik yang positif. 

7. AfL berfokus pada bagaimana  siswa 

belajar  

8. AfL membantu peserta didik  tahu 

bagaimana meningkatkan belajarnya 

9. AfL mengembangkan kapasitas untuk peer 

and self-assessmen 

Proses belajar siswa harus menjadi fokus  

perhatian dalam praktik pembelajran di kelas, baik bagi 

guru dan siswa. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran 

bagi siswa untuk mengembangkan proses belajarnya, 

dan meningkatkan otonomi melalui praktik-praktik 

peerand self-assessment untuk mendukung siswa 

dalam mengembangkan tanggung jawab diri mereka 

sendiri  

untuk belajar mereka.  

10. AfL merupakan kunci  keterampilan 

profesional. 

 

Dalam praktik pembelajaran AfL di kelas, dibutuhkan 

guru yang profesional sebagai persyaratan mendasar 

untuk keberhasilan pelaksanaan penilaian. Guru 

tersebut haruslah mempunyai minat dan motivasi yang 

tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan 

ketemapilannya. 

Berdasarkan uraian di atas, AfL perlu diintegrasikan pada pembelajaran matematika dengan 

menerapkan kurikulum 2013. Tabel 2 berikut desain pembelajaran matematika yang menerapka 

kurikulum 2013 menggunakan AfL dengan memanfaatkan aplikasi WA. 

Tabel 2. Desain Pembelajaran Matematika Menggunakan AfL dengan Memanfaatkan Aplikasi WA 

Fase/Sintaks Kegiatan 
Alokasi Waktu 

 1. Kegiatan Pendahuluan 

a. Guru mengucapkan salam kepada siswa 

b. Ketua kelas memimpin doa sebelum memulai 

pembelajaran. 

c. Guru mengecek kahadiran siswa. 

d. Sebagai apersepsi untuk mendorong rasa ingin 

tahu siswasehingga diharapkan dapataktif dalam 

proses pembelajaran, siswa diajak memecahkan 

masalah tentang menemukan gradien garis 

singgung dari suatu fungsi. 

e. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai  

f. Guru mengingatkan kembali pada limit fungsi. 

g. Guru membentuk kelompok belajar siswa yang 

10 menit 
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Fase/Sintaks Kegiatan 
Alokasi Waktu 

anggotanya heterogen berdasarkan kemampuan 

akademinya. 

 2. Kegiatan Inti 50 menit 

Bagikan wacana pada hari 

itu 

Guru meminta siswa membaca masalah yang 

terdapat pada LKS 1. 

 

1. Stimulation (memberi 

stimulus); 

Fase 1 

Guru memberikan stimulus kepada siswa untuk 

mengingat kembali gradien garis lurus dan konsep 

limit fungsi. 

 

2. Problem Statement 

(mengidentifikasi 

masalah); 

Fase 1 

Siswa berdiskusi dalam kelompoknya untuk 

mengidentifikasi masalah yang diberikan guru. 

 

3. Data Collecting 

(mengumpulkan data); 

Fase 2 

Siswa mengumpulkan data berupa cara menentukan 

gradien garis lurus dan limit suatu fungsi. 

 

4. Data Processing 

(mengolah data); 

Fase 3 

Siswa bersama-sama mengolah data-data yang sudah 

diketahui sehingga menemukan konsep turunan 

sebagai turunan fungsi yang digunakan untuk 

menemukan gradien garis singgung suatu fungsi. 

 

5. Verification 

(memverifikasi); 

Fase 4 

a. Siswa menyampaikan hasil diskusinya dengan 

salah satu kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompoknya ke depan kelas. 

b. Guru memberikan kesempatan bagi kelompok 

lain untuk menanggapi hasil presentasi 

kelompok yang maju. 

c. Guru memberikan konfirmasi dari diskusi 

kelas jika terdapat perbedaan pendapat 

antarkelompok. 

 

6. Generalization 

(menyimpulkan); 

Siswa menemukan konsep turunan fungsi dan 

tururnan sebagai limit fungsi dengan bimbingan 

guru. 

 

7. Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Fase 5 

3. Kegiatan Penutup 

a. Untuk mengukur pemahaman siswa, guru 

memberikan pertanyaan pada LTS 1a satu soal 

dengan kategori mudah. 

b. Guru langsung mengoreksi dan memberikan 

umpan balik hasil pekerjaan serta langsung 

siswa pada hari tersebut. Siswa kemudian 

diberi pujian dan motivasi pada lembar 

pekerjaan, seperti: (a) excellent: jika benar 

dikerjakan dengan sempurna, (b) good: jika 

hampir benar, dan (c) perbaiki: jika salah 

(siswa ditunjukkan bagaimana cara 

memperbaikinya). 

c. Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran proses yang 

mereka lakukan. 

d. Siswa dengan bimbingan guru menyimpulkan 

30 menit 
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Fase/Sintaks Kegiatan 
Alokasi Waktu 

pelajaran pada hari itu. 

e. Guru menginformasikan materi pelajaran pada 

pertemuan selanjutnya selanjutnya. 

f. Guru memberikan tugas (PR) mengenai materi 

yang telah dipelajari pada LTS 1b dengan 

kategori soal sedang. 

g. Siswa diminta untuk mengirimkan hasil 

pekerjaannya kepada guru melalui media 

smartphone dengan memanfaatkan aplikasi 

WhatsApp (WA). Siswa memfoto hasil 

pekerjaannya dan mengirimkan file foto 

tersebut kepada guru melalui WA. Selanjutnya 

guru mengoreksinya dan memberikan umpan 

balik hasil pekerjaan siswa. Hasil koreksi 

tersebut kemudian difoto dan filenya dikirim 

ke WA siswa yang bersangkutan. 

Berikut contoh soal LTS 1 beserta kunci jawabannya. 

Tentukan gradien pada kurva            di titik dengan absis   ! 

Jawaban: 

Untuk    , maka                  

Berarti kita menentukan gradien pada kurva             di titik       . 

Maka      dan               

Sehingga  

            
              

  
  

        
             

  
  

        
            

  
  

        
              

  
  

        
            

  
  

        
        

  
  

        
         

  
  

                 

      

Jadi, gradien pada kurva            untuk     adalah -2. 

Berikut analisis kemungkinan kesalahan siswa dalam mengerjakan soal tersebut.  

(1) Siswa salah dalam menulis rumus. Hal ini dimungkinkan siswa tidak paham dan hafal rumus 

tersebut serta belum bisa menerapkan konsep limit fungsi dengan baik. 

(2) Siswa tidak teliti terhadap proses perhitungan. 

Berikut hasil penelitian yang mendukung implementasi AfL pada pembelajaran matematika materi 

turunan. Hasil penelitian Muntasyir, et. al. menunjukkan bahwa siswa yang diberi perlakuan dengan 

model pembelajaran NHT dengan AfL memiliki prestasi yang lebih baik daripada siswa yang diberi 

perlakukan dengan model pembelajaran NHT dan model pembelajaran langsung [6]. Hasil penelitian 

Sudiyanto, et.al. (menunjukkan bahwa model AfL efektif meningkatkan kompetensi akuntasi siswa SMK 

[2]. Hasil penelitian Anggreini, et. al. menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika siswa yang diberi 

model pembelajaran kooperatif tipr GI berbasis AfL lebih baik daripada prestasi belajar matematika siswa 

yang diberi model pembelajaran GI dan model pembelajaran langsung [7]. Hasil penelitian Kurniawan 
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menunjukkan bahwa mahasiswa pada pembelajaran AfL dengan peer-assessment memiliki kemampuan 

memecahkan masalah yang lebih baik daripada mahasiswa yang tidak menggunakan AfL dengan peer-

assessment [8].Hasil penelitian Sugilar menunjukkan bahwa pada perkuliahan Analisis Riil, mahasiswa 

dengan pembelajaran AfL memiliki kemampuan membuktikan yang lebih baik dari pada mahasiswa 

dengan pembelajaran konvensional [3]. 

Berikut hasil penelitian yang mendukungpemanfaatan WA pada praktik pembelajaran. Hasil kajian 

Awada menyatakan bahwa WA dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi yang memungkinkan 

instruktur dan siswa untuk diskusi dengan tujuan meningkatkan pembelajaran dan motivasi belajar [9]. 

Hasil penelitian Nitza & Roman menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara prestasi 

akademik penggunan WhatsApp dengan kepusannya dalam menggunakan WhatsApp [10]. Hasil 

penelitian Naidoo & Kopung menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan WA dapat 

berlangsung di mana saja dan kapan saja, siswa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan 

dengan segera, dan dapat membantu siswa dalam meningkatkan prestasi akademik mereka [4]. Hasil 

Albalawi (menunjukkan bahwa aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di kalangan guru 

matematika di Tabuk (Saudi Arabia) adalah WhattsApp, yaitu sebesar 66,90% [5]. Pada penelitian 

tersebut guru menekankan penggunaan media sosial di kelas sebagai hal yang penting. Hasil penelitian 

Ta’amneh menunjukkan bahwa pelajaran bahasa Inggris dapat dipelajari secara lebih efektif melalui 

integrasi teknologi aplikasi seperti WhatsApp messenger daripada menggunakan metode pembelajaran 

tradisional [11]. 

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan pada kajian ini adalah guru haruslah mengotimalkan penerapan AfL dengan memanfaatkan 

aplikasi WA di praktik pembelajaran matematika, khususnya pada materi turunan. Pada praktik 

pembelajaran, AfL dapat diterapkan dengan mengintegrasikan pada pembelajaran yang mengacu pada 

kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan saintifik. AfL dapat dilakukan di kelas setelah 

pendekatan saintifik dilaksanakan dan AfL dapat juga dilaksanakan di luar kelas (rumah) dengan 

memanfaatkan aplikasi WA. 

Saran yang diberikan pada kajian ini adalah adalah hendaklah guru merancang dan melaksanakan 

pembelajaran matematika yang tidak hanya menekankan penialian sumatif saja, akan tetapi juga 

menekankan penilaian formatif untuk meingkatkan belajar dan hasil belajar siswa dengan memanfaatkan 

perkembangan teknologi saat ini (seperti aplikasi WA). 
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