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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dari penelitian dan hasil pembahasan dalam BAB IV,  

dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Somatic Auditory Visualization 

Intellectually (SAVI) terbukti efektif dalam penerapannya pada mata pelajaran 

Matematika kelas 5 SD dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang konvensional. Yang dapat ditinjau dari hasil belajar Matematika siswa kelas 

5 SD N Salatiga 12 dan SD N Salatiga 02 Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. 

Hal ini dibuktikan melalui hasil uji independent sample t-test dengan bantuan 

program atau software SPSS 16.0 yang menunjukkan hasil bahwa nilai nilai t-test 

sebesar 6,969 dengan probabilitas signifikan 0,000  atau (0,00 < 0,05) artinya nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0,05 sehingga Ha ditolak dan H0 diterima.  

Selain itu, dapat dilihat juga dari hasil analisis deskriptif hasil belajar 

Matematika pada kelas eksperimen yang menunjukkan nilai tertinggi yaitu sebesar 

100 dengan jumlah nilai rata-rata sebesar 82,05. Jika dibandingkan dengan hasil 

analisis deskriptif hasil belajar Matematika pada kelas kontrol yang nilai 

tertingginya 85 dan nilai rata-rata sebesar 66,54 menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan model Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) 

terbukti efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan metode 

konvensional pada mata pelajaran Matematika siswa kelas 5 SD N Salatiga 12, 

dan siswa kelas 5 SD N Salatiga 02 Semester II Tahun Pelajaran 2016/2017.  

5.2 Saran  

a. Bagi Siswa  

Berdasarkan dari hasil penelitian ini hendaknya siswa dapat mengikuti 

pembelajaran dengan model Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) 

dengan baik, sungguh-sungguh dan penuh semangat. Karena dengan penerapan 

model SAVI akan menimbulkan rasa antusias yang tinggi bagi siswa, kemudian 

dapat memberi semangat lebih dan motivasi bagi siswa agar tidak mudah bosan 
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dalam menerima pembelajaran Matematika, serta membuat siswa lebih aktif lagi 

dalam proses pembelajaran.  

b. Bagi Guru 

Guru hendaknya dapat menerapkan pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran yang lebih inovatif dan efektif, selain dapat mempengaruhi 

kemampuan siswa menjadi lebih aktif dan berkembang juga dapat mempengaruhi 

kemampuan guru dalam mengajar agar lebih meningkat lagi melalui 

penerapanmodel pembelajaran yang efektif. Karena jika pembelajaran hanya 

mengandalkan dengan metode konvensional saja kemampuan siswa tidak akan 

berkembang dan siswa lebih cenderung pasif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bukti bahwa pembelajaran 

dengan menggunakan model Somatic Auditory Visualization Intellectually (SAVI) 

terbukti efektif dibandingkan dengan pembelajaran dengan metode konvensional 

pada mata pelajaran Matematika. Maka dari itu hendaknya guru dapat mencoba 

untuk menerapkan model pembelajaran SAVI dalam kegiatan pembelajaran pada 

pelajaran Matematika. 

c. Bagi Sekolah  

Berdasarkan penelitian ini hendaknya pihak skolah terutama kepala sekolah 

dapat member masukan kepada guru untuk menerapkan model pembelajaran yang 

efektif demi meningkatkan mutu dan kualitas sekolah. Salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran Somatic Auditory Visualization Intellectually 

(SAVI) yang sudah terbukti efektif.  

 




