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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

 Penelitian ini memberikan informasi terkait peningkatan keterampilan 

rekayasa di SD, minat siswa terhadap sains dan teknologi serta komunikasi ilmiah 

melalui pembelajaran STEAM. Produk yang dibuat dalam pembelajaran 

keterampilan rekayasa dengan pembelajaran STEAM yaitu membuat mainan alat 

bunyi bertenaga kincir angin dengan alat dan bahan yang ada di rumah. Proyek atau 

produk yang dibuat disesuaikan dengan materi pembelajaran pada kurikulum 2013 

pada Tema 6 yaitu Energi dan Perubahannya.  

 Berdasarkan hasil data analisis dan juga penjelasan secara deskriptif, maka 

dapat disimpulkan. Pertama, pembelajaran STEAM dapat meningkatkan 

keterampilan rekayasa siswa di banding dengan kelas Non STEAM. Hal ini 

tentunya dipengaruhi oleh treatment yang diberikan di kelas STEAM. Mulai dari 

pemaparan konsep awal terkait sains, teknologi, engineering, art dan matematika. 

Selain itu treatment yang diberikan di kelas STEAM yaitu bagaimana siswa 

melakukan pembelajaran keterampilan rekayasa atau pembuatan produk dengan 

cara mengaplikasikan pengetahuan awal terkait interdisiplin ilmu sains, teknologi, 

art dan matematika. Sehingga siswa dapat lebih baik dalam membuat produk 

dibanding dengan kelas Non STEAM. Peningkatan keterampilan rekayasa siswa 

bisa dilihat diakhir yaitu pada tahap redesain produk dengan cara membandingkan 

kegiatan mereka di awal pembelajaran keterampilan rekayasa. Pada awal 

pembelajaran keterampilan rekayasa masih kesulitan dalam mengidentifikasikan 

masalah secara spesifik, karena mereka tidak terbiasa dengan pembelajaran 

keterampilan rekayasa. Tetapi melalui kesalahan yang dibuatnya, pada tahap 

redesain siswa bisa memperbaiki produknya, karena siswa sudah memahami 

permasalahan secara spesifik atau tantangan yang diberikan, sehingga solusi dan 

arah solusi yang diambil tepat, dan pada proses desain-sketsa, siswapun sudah 

mampu mempresentasikan solusi yang akan diambil design thinking-ide atau solusi 

ke dalam sketsa, sehingga solusi yang tadinya abstrak bisa terbaca oleh orang lain. 

Begitupun dalam proses buat, siswa sudah tahu persis bahan dan alat yang 
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dibutuhkan, kemudian sudah memahami arah solusi yang jelas sehingga dalam 

membuat produknya menjadi lebih baik. Siswa lebih mudah membuat produknya 

melalui sketsa yang dibuatnya.  Begitupun dalam tahap uji, karena solusinya yang 

diambil sesuai dengan sketsa yang dibuat sehingga dalam pengujian produknya 

lebih baik dibanding pada awal pembelajaran.   

 Kedua, pembelajaran STEAM bisa meningkatkan minat sains dan 

teknologi. Hal ini bisa dilihat dari hasil akhir saat mereka selesai membuat produk 

mainan alat bunyi bertenaga kincir angin. Minat sains dan teknologi banyak 

dipengaruhi oleh faktor situasional seperti pengalaman pembelajaran di kelas 

STEAM, adanya keinginan untuk bekerja di bidang STEAM, hal itu dibuktikan 

dengan adanya minat terkait pemilihan studi selanjutnya dan juga siswa merasakan 

ada manfaatnya belajar interdispilin STEAM. Dorongan keluarga, guru dan teman 

juga ikut mempengaruhi peningkatan minat sains dan teknologi sehingga merasa 

tertantang dan ingin tahu, penasaran, senang terhadap sains dan teknologi. Jika 

dibandingkan dengan kelas Non STEAM, peningkatan minat terhadap sains dan 

teknologi lebih banyak dipengaruhi oleh minat individu. Bila dilhat dari indikator 

pengalaman sains di kelas mengalami penurunan. 

 Ketiga, pembelajaran STEAM bisa meningkatkan komunikasi ilmiah 

khususnya presentsi oral, karena siswa paham betul tentang apa yang dilakukannya 

selama membuat produk. Mulai dari sumber ide, solusi, bahan-alat yang digunakan, 

proses pembuatan dan juga pengujian produk. Sehingga pada saat presentasi 

mereka sangat menguasai konten. Begitupun dalam penggunaan bahasa, tidak 

bertele-tele karena paham apa yang akan disampaikan. Hal ini membuat 

presentasinya efektif dan tidak membosankan. Begitupun dalam pengaturan waktu 

presentasi, karena mereka mulai terbiasa mengaplikasikan pengetahuan konsep 

matematika ke dalam kehidupan nyata siswa, sehingga mereka bisa memperkirakan 

waktu dengan tepat sesuai aturan waktu yang disepakati untuk presentasi.  

 

5.2 Implikasi  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa keterampilan rekayasa dengan 

pembelajaran STEAM bisa menjadi acuan pada pembelajaran yang dilaksanakan di 

kelas. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari pembelajaran STEAM. 
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Pembelajaran STEAM memungkinkan untuk mampu berkomunikasi, kolaborasi, 

berpikir kritis dan kreatif yang di perlukan pada abad 21. Begitupun dalam tujuan 

pendidikan yaitu untuk mengembangkan kognitif, afektif dan juga psikomotor. 

Selain dilatih critical thingking dan creative thingking. Melalui keterampilan 

berpikir inipun akan terbiasa untuk berpikir convered thingking, divergent 

thingking dan juga lateral thingking. Berikut akan diuraikan, alasan pembelajaran 

STEAM baik jika diimplementasikan di kelas.  

 Pertama, melalui pembelajaran STEAM  bisa terlatih untuk mendefinisikan 

masalah secara spesifik. Hal ini membutuhkan critical thingking, melalui proses 

memahami, analisis, mensintesis sehingga menjadi kreatif dalam mencari solusi. 

Dalam proses creative thingking, siswa dilatih untuk bisa berpikir divergent 

thingking. Sehingga bisa menumbuhkan lateral thingking-inovasi yang tentunya 

sangat bermanfaat untuk kemajuan IPTEK di masa mendatang. Selain dapat 

mengembangkan kognitif, pembelajaran STEAM juga bisa mengembangkan sikap 

afektif baik sikap pribadi-konsep diri dan juga sikap sosial. Melalui pembelajaran 

design thingking, siswa memungkinkan dapat belajar dari kesalahan yang dibuat. 

Sehingga membentuk mental yang baik, mandiri, tanguh, tidak mau menyerah 

untuk terus memperbaiki produknya. Sedangkan sikap sosial yang bisa 

dikembangkan yaitu siswa akan menghargai karya orang lain, pendapat orang lain 

saat kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Pengembangan psikomotor yaitu bisa 

dikembangkan melalui praktek. Siswa mengumpulkan atau mencari bahan-bahan, 

alat-alat yang digunakan. Melalui proses pembuatannya dan juga pada proses uji. 

Memungkinkan siswa menjadi lebih aktif.  

 Kedua, pembelajaran STEAM bisa menumbuhkan motivasi atau minat 

terhadap sains dan teknologi. Melalui metode PBL, memungkinkan siswa untuk 

tertantang, ingin tahu, penasaran dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. 

Melalui pembelajaran berbasis masalah minat atau motivasi untuk belajar sains dan 

teknologi bisa tumbuh bila diperkenalkan sejak dini. Sehingga siswa tahu apa 

manfaat dari belajar sains dan juga manfaat belajar teknologi bagi kehidupannya. 

Tentunya tanggung jawab ke depan harus mampu menciptakan teknologi yang 

penuh inovasi dan bermanfaat untuk kehidupan dengan menjaga juga kelestarian 

lingkungannya.  
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 Ketiga, pembelajaran STEAM perlu diajarkan di kelas karena kemampuan 

komunikasi ilmiah merupakan salah satu keterampilan yang dibutuhkan pada abad 

21. Sehingga bila siswa terlatih akan lebih siap menghadapi masa depan atau 

persaingan global. Melalui komunikasi ilmiah, memungkinkan siswa untuk 

meninformasikan penemuannya atau produk yang dibuatnya kepada orang lain, 

sehingga akan belajar sains juga melalui temannya. 

 

5.3 Rekomendasi  

 Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan di awal, peneliti 

memberikan rekomendasi untuk mengimplementasikan pembelajaran dengan 

pembelajaran STEAM pada pembelajaran di sekolah, terutama di sekolah dasar. 

Melalui pembelajaran keterampilan rekayasa dengan pembelajaran STEAM 

menungkinkan siswa untuk memahami dan menyadari adanya masalah, yang 

tentunya harus dicari solusi dan arah solusi yang tepat. Sehingga terbiasa menjadi 

problem solver yang tentunya akan mempermudah kehidupannya. Melalui 

pembelajaran keterampilan rekayasa siswa bukan hanya dilatih penguasan konsep 

pengetahuan terkait interdisplin STEAM, tetapi juga bagaimana konsep itu 

diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah.  

 Penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu terkait waktu penelitian. 

Kedepannya bisa meneliti dengan penambahan waktu dalam penelitian. Penelitian 

bisa dilihat dari perkembangan keterampilan rekayasa, artinya melakukan 

keterampilan rekayasa dengan tiga kali kegiatan dengan materi yang berbeda tetapi 

masih dalam ranah pembelajaran keterampilan rekayasa dengan pembelajaran 

STEAM. Kemampuan kolaborasi juga disarankan untuk dinilai atau diteliti secara 

khusus, sehingga bisa dilihat sejauh mana siswa bisa berkembang dalam 

keterampilan rekayasanya. Tentunya yang akan berdampak pada keterampilan yang 

dibutuhkan pada abad 21.  

 Keterbatasan guru dalam mengimplemenatasikan pembelajaran 

keterampilan rekayasa, dipengaruhi karena guru belum terlatih secara maksimal 

dalam implemenatasi pembelajaran STEAM di sekolah. Selain itu juga guru belum 

terbiasa mengintegrasikan interdisplin STEAM secara terstruktur. Peran 

pemerintah terkait, sangat diharapkan agar pembelajaran STEAM bisa menjawab 
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permasalahan terkait tenaga kerja di bidang STEAM yang terus mengalami krisis. 

Melalui pembelajaran STEAM, dimungkinan siswa dapat dilatih keterampilan 

critical thingking, creative thingking , komunikasi dan juga kolaborasi, sehingga 

bisa benar-benar siap menghadapi abad 21 dalam persaingan pasar global. Tentunya 

kita tidak akan jauh tertinggal dari negara-negara lain yang telah memasukan 

pembelajaran STEAM dalam kurikulumnya. 


