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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian penerapan model pembelajaran SAVI pada 

mata pelajaran IPA untuk kelas 4 yang telah dijabarkan pada bab 4, maka 

diperoleh kesimpulan. Yaitu model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, 

Visualization, Intelectualitty) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas 4 SDN 03 Kaliwinasuh  Kecamatan Purworejo Klampok  

Kabupaten Banjarnegara Tahun Ajaran 2012/2013.  

 Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan 

setelah diterapkannya model pembelajaran SAVI. Model pembelajaran SAVI 

adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran 

dan menggunakan indra yang mereka miliki. Ketuntasan hasil belajar siswa pada 

saat pra siklus adalah sebanyak 58,34% atau sebanyak 14 siswa yang sudah 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang sudah ditetapkan yaitu 70. 

Setelah diadakan tindakan Siklus I, pencapaian siswa yang dapat mencapai KKM 

meningkat menjadi 70,83% atau sebanyak 17 siswa. Sedangkan pada Siklus II, 

jumlah siswa yang mencapai KKM sebnyak 91,66% atau sebanyak 22 siswa. Ada 

2 siswa yang belum mencapai KKM pada siklus II. Kedua siswa tersebut memang 

lemah dalam belajar. Meskipun demikian, hasil belajar kedua siswa tersebut 

mengalami peningkatan. 

 Model pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa karena 

dalam proses pembelajaran siswa ikut serta dalam mencari informasi tentang 

materi pelajaran. Para siswa keluar kelas dan mencatat apa yang mereka lihat 

kemudian membacakannya di depan kelas. Siswa juga melakukan demonstrasi 

sederhana tentang materi pelajaran yang membuat siswa lebih memahami materi 

pelajaran.  

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh 

mengenai peningkatan hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran 

SAVI, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 
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1. Bagi guru 

 Guru dapat menggunakan model pembelajaran inovatif salah satunya adalah 

model pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, Intelectualitty). 

Model pembelajaran SAVI dapat diterapkan tidak hanya pada mata pelajaran IPA 

tetapi juga dapat diterapkan pada mata pelajaran lain yang sesuai dengan model  

pembelajaran ini. Karena model pembelajaran SAVI dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa  

2. Bagi siswa 

Model pembelajaran ini menuntut siswa untuk aktif dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga diharapkan agar siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan 

lebih tertarik dalam pembelajaran. Siswa sebaiknya lebih aktif bertanya dan 

menganggapi pendapat temannya di kelas.  

3. Bagi sekolah 

Model pembelajaran SAVI dapat dikembangkan oleh sekolah dengan 

memberikan media pembelajaran yang mendukung. Selain itu, sebaiknya guru di 

sekolah dapat melakukan perbaikan pembelajaran secara mandiri dengan 

menerapkan model pembelajaran yang berbeda dari yang biasa dilakukan , seperti 

model pembelajaran SAVI. 

 


