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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, hasil temuan, dan pembahasan yang telah 

dipaparkan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman dengan pendekatan 

STEM dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa SMA 

dengan kategori sedang. Rata-rata dari nilai N-Gain peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah siswa sebesar 0,68. Peningkatan indikator paling tinggi 

terdapat pada indikator mendeskripsikan masalah (0,85), sedangkan 

peningkatan indikator paling rendah terdapat pada indikator mengevaluasi 

solusi (0,49). 

2. Penerapan model pembelajaran berbasis pengalaman dengan pendekatan 

STEM dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA dengan 

kategori sedang. Rata-rata dari nilai N-Gain peningkatan keterampilan 

berpikir kritis siswa sebesar 0,62. Peningkatan indikator paling tinggi terdapat 

pada indikator memberi penjelasan sederhana (0,84), sedangkan peningkatan 

indikator paling rendah terdapat pada indikator mengatur strategi dan taktik 

(0,37). 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi penerapan model 

pembelajaran dengan pendekatan STEM adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian sebelumnya model pembelajaran berbasis pengalaman dapat 

meningkatkan penguasaan konsep, pemahaman konseptual, dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa SMP. Pada penelitian ini model pembelajaran 

berbasis pengalaman dengan pendekatan STEM dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa SMA. Namun pada indikator 
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mengevaluasi solusi mengalami peningkatan paling rendah dengan kategori 

sedang, sehingga indikator mengevaluasi solusi harus lebih ditingkatkan lagi. 

2. Pada penelitian sebelumnya pendekatan STEM dalam pembelajaran dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa SMA, khususnya 

memberikan alasan induktif dan menarik kesimpulan. Pada penelitian ini, 

keterampilan berpikir kritis pada indikator mengatur strategi dan taktik 

mengalami peningkatan paling rendah dengan kategori sedang mendekati 

rendah, sehingga indikator mengatur strategi dan taktik harus lebih 

ditingkatkan lagi. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti 

merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pencapaian nilai rata-rata N-Gain kemampuan pemecahan masalah siswa 

sebesar 0,68 dan masih dalam kategori sedang. Pada indikator mengevaluasi 

solusi mengalami peningkatan paling rendah, yaitu sebesar 0,49. Saran untuk 

penelitian selanjutnya, sebaiknya guru membuat suatu produk teknologi yang 

sudah baik dan benar. Setelah siswa selesai membuat produknya sendiri, 

siswa dapat membandingkan produk yang mereka buat dengan produk yang 

sudah baik. Sehingga siswa dapat mengevalusi solusi yang mereka buat 

dengan mengetahui sejauh mana kesesuaian solusi yang mereka tawarkan 

dengan permasalahan. Siswa dapat mengetahui letak kekurangan produk yang 

mereka buat, hal apa yang didapat lakukan untuk mengatasi kekurangan 

tersebut, dan sebagainya. Selain itu, hal tersebut dapat juga dilatihkan dalam 

tuntunan berbentuk pertanyaan dalam LKS yang menuntut siswa mahir dalam 

mengevaluasi solusi.  

2. Pencapaian nilai rata-rata N-Gain keterampilan berpikir kritis siswa sebesar 

0,62 dan masih dalam kategori sedang. Pada indikator mengatur strategi dan 

taktik mengalami peningkatan paling rendah (0,37) dan  banyak kekurangan. 

Maka dari itu perlu kegiatan khusus agar dapat mencapai indikator mengatur 
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strategi dan taktik, misalnya memperbanyak latihan dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan dalam LKS yang menuntut siswa mahir dalam 

mengatur strategi dan taktik. 


