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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1. Kesimpulan  

Pada penelitian ini menghasilkan sebuah model perkuliahan IPA terpadu dengan 

pendekatan IC-STEM melalui EDPL yang terdiri dari 9 tahapan pembelajaran yaitu 

understanding the concept, defining the problem, gathering information, designing, 

building, testing, evaluating, redesigning, communicating. Selain itu, penelitian ini 

juga menghasilkan buku ajar yang berupa e-book yang terdiri dari 4 topik yaitu 

pemanasan global, pesawat sederhana, hukum newton, dan alat optik. Pada buku ajar 

tersebut juga dilengkapi dengan worksheet (lembar kerja mahasiswa) dengan 

pendekatan IC-STEM melalui EDPL. Buku ajar tersebut divalidasi oleh 5 ahli dibidang 

Pendidikan IPA, Pendidikan Fisika, Pendidikan biologi, Pendidikan Kimia, dan 

Pendidikan Bahasa Inggris. Hasil validasi menunjukkan bahwa buku ajar tersebut 

sangat valid dan dapat digunakan dalam pembelajaran IPA terpadu. Implementasi 

model perkuliahan IPA terpadu dengan pendekatan IC-STEM melalui EDPL dapat 

meningkatkan pengetahuan interdisipliner calon guru IPA dengan N gain 0,35 dengan 

kategori sedang. Selain itu, Implementasi model perkuliahan IPA terpadu dengan 

pendekatan IC-STEM melalui EDPL dapat meningkatkan kemampuan komunikasi 

calon guru IPA dengan N gain 0,44 dengan kategori sedang. Profil produk kreatif pada 

calon guru IPA masuk dalam kategori sangat baik. Kekuatan dari pendekatan IC-

STEM melalui EDPL tersebut adalah bersifat general sehingga dapat digunakan dalam 

matakuliah yang bersifat konten atau mata kuliah yang ingin meningkatkan skills, 

attitude, atau variabel yang lain. Sedangkan, kelemahan dari penelitian ini adalah 

pengambilan data dilakukan saat pandemic COVID-19 sehingga kerjasama antar 

kelompok dilakukan secara daring. 
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5.2. Implikasi 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk calon guru IPA, guru IPA, 

dosen, peneliti, dan stakeholders dibidang pendidikan IPA. Selain itu, model 

perkuliahan IPA terpadu dengan pendekatan IC-STEM melalui EDPL dapat menjadi 

salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah IPA 

terpadu atau matakuliah yang lain. Selain itu, program perkuliahan tersebut dapat 

dijadikan pembanding atau rujukan untuk penelitian selanjutnya. Buku ajar yang telah 

dikembangkan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengajar IPA terpadu pada 

tingkat Universitas. 

5.3. Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian ini adalah mengimplementasikan model perkuliahan 

IPA terpadu dengan pendekatan IC-STEM melalui EDPL dengan kelas pembanding 

(kelas kontrol). Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan 2 kelas 

eksperimen yaitu kelas pertama dengan model perkuliahan dengan pendekatan IC-

STEM melalui EDPL dengan tahapan pembelajaran pertamanya adalah understanding 

the concept, sedangkan untuk kelas eksperimen kedua menggunakan tahapan 

pembelajaran pertamanya adalah defining the problem. Pada penelitian ini ada empat 

topik yang dibahas yaitu pemanasan global, pesawat sederhana, Hukum Newton, dan 

alat optik. Jadi peneliti merekomendasikan untuk melakukan penelitian lanjutan 

dengan menggunakan model perkuliahan IPA terpadu dengan pendekatan IC-STEM 

melalui EDPL pada topik yang lain. Selanjutnya, implementasi model perkuliahan IPA 

terpadu dengan pendekatan IC-STEM melalui EDPL untuk diujicobakan dengan 

pembelajaran langsung saat kondisi normal Kembali. 


