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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan data penelitian, hasil analisis terhadap perubahan motivasi 

belajar siswa pada kelas ekperimen dengan pembelajaran IPA berbasis STEM 

dengan arduino dan pada kelas kontrol dengan pembelajaran IPA berbasis STEM 

tanpa arduino, didukung oleh angket respon siswa terhadap pembelajaran IPA 

berbasis STEM, tes kognitif dan lembar observasi selama pembelajaran 

menunjukan perubahan pada kelima komponen motivasi yang diukur. Secara rinci  

simpulan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Komponen Intrinsic Motiation mengalami perubahan untuk kelas eksperimen 

secara umum dari kriteria tidak efektif ke efektif. Untuk kelas kontrol secara 

umum mengalami perubahan dari kriteria tidak efektif ke cukup efektif. 

Perubahan terbesar terjadi pada pernyataan Ilmu IPA yang dipelajari 

berkaitan dengan kehidupan untuk kelas eksperimen dan menikmati 

pembelajaran IPA untuk kelas kontrol. 

2. Komponen Career Motiation mengalami perubahan untuk kelas eksperimen 

secara umum dari kriteria tidak efektif ke efektif. Untuk kelas kontrol secara 

umum mengalami perubahan dari kriteria tidak efektif ke cukup efektif. 

Perubahan terbesar terjadi pada pernyataan Memahami pelajaran IPA 

memberikan keuntungan dalam berkarir untuk kelas ekperimen dan kelas 

kontrol. 

3. Komponen Self  Determination mengalami perubahan untuk kelas 

eksperimen secara umum dari kriteria tidak efektif ke efektif. Untuk kelas 

kontrol secara umum mengalami perubahan dari kriteria kurang efektif ke 

cukup efektif. Perubahan terbesar terjadi pada pernyataan Sangat berusaha 

mempelajari pelajaran IPA dan Belajar dengan sungguh-sungguh dalam 

belajar IPA untuk kelas ekperimen. Untuk kelas kontrol pada pernyatan 

Sangat berusaha mempelajari pelajaran IPA. 
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4. Komponen Self Efficacy mengalami perubahan untuk kelas eksperimen secara 

umum dari kriteria kurang efektif ke efektif. Untuk kelas kontrol secara 

umum mengalami perubahan dari kriteria cukup efektif ke efektif. Perubahan 

terbesar terjadi pada pernyataan Yakin dapat menguasai pengetahuan dan 

keterampilan IPA untuk kelas ekperimen dan Yakin dapat melakukan 

praktikum dan projek dengan baik dalam pembelajaran IPA untuk kelas 

kontrol. 

5. Komponen Grade Motivation mengalami perubahan untuk kelas eksperimen 

secara umum dari kriteria tidak efektif ke efektif. Untuk kelas kontrol secara 

umum tidak mengalami perubahan kriteria yaitu cukup efektif. Perubahan 

terbesar terjadi pada pernyataan “Mendapatkan peringkat yang baik dalam 

pelajaran IPA hal yang penting untuk kelas ekperimen. 

6. Secara keluruhan kelima komponen motivasi mengalami perubahan baik pada 

kelas ekperimen maupun kelas kontrol. Perbedaan perubahan peningkatan 

motivasi belajar siswa setelah pembelajaran IPA berbasis STEM dengan 

arduino antara kelas eksperimen dan kontrol menunjukan adanya perbedaan 

pada skala logit pada Variable Maps untuk kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kemudian uji statistik memberikan tingkat signifikansi.    ditolak 

yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara perkembangan 

motivasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

7. Pada komponen kognitif tidak memberikan tingkat signifikansi,    diterima 

yang berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran STEM 

dengan arduino pada kelas ekperimen dan kontrol terhadap perubahan 

kognitif siswa. 

 

5.2 IMPLIKASI 

Berdasarkan hasil temuan, pembahasan dan simpulan yan telah diuraikan, 

terdapat implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut . 

1. Pembelajaran IPA berbasis STEM dengan arduino dapat menjadi salah satu 

alternatif untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran disekolah. 

2. Pembelajaran IPA berbasis STEM dapat meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran disekolah. 
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3. Pembelajaran IPA berbasis STEM dapat meningkatkan kemampuan kognitif 

siswa dalam pembelajaran disekolah. 

5.3 REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, terdapat beberapa 

rekomendasi yang dapat penulis sampaikan diantaranya : 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi bagi calon peneliti 

selanjutnya yang berencana untuk melakukan penelitian tentang pembelajaran 

IPA berbasis STEM dengan arduino. 

2. Penelitian dalam beberapa topik materi pembelajaran IPA menggunakan 

arduino agar hasil yang didapat lebih beragam.  

3. Mengembangkan pembelajaran IPA berbasis STEM dengan arduino lebih 

baik lagi dalam beberapa topik materi untuk selanjutnya diteliti kembali 

motivasi belajar siswa dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa. 

 


