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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan  

bahwa :  

1. Kemampuan pengetahuan prosedural peserta didik setelah melakukan 

pembelajaran ini menunjukan adanya pengaruh pada penggunaan model 

pembelajaran STEM terhadap kemampuan pengetahuan peserta didik, 

dengan menggunakan model pembelajaran STEM pada kelas eksperimen 

menunjukan  hasil rata-rata nilai N-gain 0,64(sedang) dan pada kelas 

kontrol memiliki rata-rata nilai  N-gain 0,50(sedang). Berdasarkan uji 

hipotesis dengan menggunakan uji Z diperoleh hasil yang memiliki 

perbedaan. 

2. Hasil perbandingan setiap indikator kemampuan pengetahuan prosedural 

peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki hasil yang 

sama untuk jumlah perhitungan rata-rata nilai N-gain pada 2 indikator 

dan 1 indikator lain memiliki rata-rata nilai N-gain yang lebih tinggi  

untuk kelas eksperimen dibandingkan kelas kontrol. Indikator 

pengetahuan tentang teknik dan metode dalam bidang tertentu kelas 

eksperimen dan kontrol memiliki jumlah rata-rata nilai N-gain yang sama 

yaitu 0,3, indikator pengetahuan subjek keterampilan khusus dan 

algoritma memiliki jumlah rata-rata nilai N-gain yang sama yaitu 0,6 dan 

indikator pengetahuan atas kriteria untuk menentukan kapan harus 

menggunakan prosedur kelas eksperimen memiliki jumlah rata-rata nilai 

N-gain yaitu 0,6 dan kelas kontrol memiliki jumlah rata-rata nilai N-gain 

yaitu 0,5. 

3. Tanggapan peserta didik SMA Negeri 2 Kota Sukabumi terhadap model 

pembelajaran STEM sangat baik. Ini terbukti bahwa banyaknya peserta 

didik yang sangat setuju model pembelajaran STEM dapat meningkatkan 

kemampuan pengetahuan prosedural peserta didik. Hasil rata-rata 

presentase indikator pengalaman peserta didik terhadap pembelajaran 

dengan model pembelajaran STEM rata-ratanya yaitu 78%, presentase 

indikator tanggapan peserta didik terhadap model pembelajaran STEM 

rata-ratanya yaitu 82% dan indikator kemudahan untuk melihat pengaruh 

model pembelajaran STEM terhadap pengetahuan prosedural rata-

ratanya yaitu 83%. 

4. Aktifitas peserta didik menunjukan hasil yang positif. Hal ini bisa dilihat 

dari hasil perhitungan presentase lembar observasi dimana peserta didik 
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baik dalam melaksanankan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran STEM. 

 

B. Saran  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh model 

pembelajaran STEM terhadap kemampuan pengetahuan prosedural peserta 

didik yang dihasilkan oleh peneliti, maka untuk menyempurnakan 

pembelajaran, terdapat beberapa hal yang diharus diperhatikan, antara lain:  

1. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sama alokasikan 

waktu dengan baik dan cermat, diusahakan untuk menanyakan informasi 

lebih agar lebih yakin tentang sampel yang akan digunakan pada saat 

penelitian. Jika menggunakan projek tanyakan terlebih dahulu kepada 

pihak sekolah agar dapat meminimalisir kesamaan projek yang akan 

digunakan pada saaat penelitian. 

2. Untuk mengefektikan model pembelajaran STEM lebih baik, sebaiknya 

terlebih dahulu jelaskan tahapan dan proses-proses yang akan dilaksanakan 

dalam model pembelajaran STEM agar peserta didik tidak kebingungan 

dan pembelajaran menjadi lebih efektif. 

3. Untuk peneliti lain hendaknya perlu dilakukan penelitian yang lebih 

mendalam terhadap model pembelajaran STEM dengan mengukur variabel 

yang lain dan penelitian yang serupa dengan menggunakan model 

pembelajaran lainnya. 


