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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran Science Technology 

Engineering dan Mathematics (STEM) dapat meningkatkan kreativitas 

siswa. Kreativitas yang diukur yakni proses kreatif, produk kreatif, dan 

keterampilan berpikir kreatif. Berikut ini kesimpulan secara rinci 

mengenai peningkatan kreativitas siswa: 

1. Peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa dalam penerapan 

pendekatan STEM termasuk kategori sedang. Peningkatan tersebut 

ditunjukkan oleh nilai N-Gain pada setiap aspek kreativitas yakni 

fluency (berpikir lancar) 0,72, flexibility (berpikir luwes) 0,76, 

originality (berpikir asli) 0.58, dan elaboration (berpikir 

memerinci) 0,59. 

2. Melalui penerapan pendekatan STEM siswa dilatih untuk membuat 

produk kreatif. Berdasarkan produk kreatif yang telah dibuat oleh 

siswa, maka kreativitas siswa termasuk kategori kreatif. Perolehan 

skor rata-rata untuk masing masing aspek kreativitas yakni fluency 

(berpikir lancar) 2,63, flexibility (berpikir luwes) 1,63, originality 

(berpikir asli) 2,88, dan elaboration (berpikir memerinci) 2,75. 

5.2 Implikasi  

Upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk meningkatkan 

kreativitas siswa, maka terdapat implikasi berdasarkan hasil temuan 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Penerapan pembelajaran STEM dapat meningkatkan kreativitas 

siswa dalam pembelajaran disekolah 
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2. Pembuatan produk kreatif dapat melatih siswa untuk meningkatkan kreativitas  

5.3 Rekomendasi  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, maka peneliti 

merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang 

berencana untuk melakukan penelitian tentang penerapan pembelajaran STEM. 

2. Menggunakan penerapan pembelajaran Science, Technology, Engineering, dan 

Mathematics (STEM) yang sama, akan tetapi untuk materi pembelajaran yang 

berbeda.  

3. Pada penelitian ini kreativitas yang diukur yaitu keterampilan berpikir kratif dan 

produk kreatif. Maka peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya 

yaitu mengukur pribadi (person) kreatif dan lingkungan yang mendorong (press) 

individu kreatif melalui penerapan pendekatan STEM. 

 


