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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada keseluruhan tahap 

penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI lebih tinggi daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional. 

2. Kualitas peningkatan kemampuan koneksi matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran SAVI dan siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional termasuk kedalam 

kategori sedang. 

3. Siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran dengan model 

pembelajaran SAVI. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh mengenai 

implementasi model pembelajaran SAVI untuk meningkatkan kemampuan 

koneksi matematis, saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut: 

1. Dalam menerapkan model pembelajaran SAVI, perlu adanya persiapan yang 

lebih matang agar dapat meminimalisir segala sesuatu yang dapat menghambat 

jalannya proses pembelajaran, seperti pada tahap penyampaian dan tahap 

pelatihan. Kedua tahapan tersebut adalah kegiatan inti pada model 

pembelajaran SAVI, sehingga media dan manajemen waktu yang dilakukan 
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oleh guru harus benar-benar matang. Jika tidak, maka hal ini akan 

mengakibatkan  proses pembelajaran yang dilakukan tidak maksimal.   

2. Model pembelajaran SAVI mempunyai karakter yang sangat mendukung untuk 

diimplementasikan pada pembelajaran matematika terkait materi geometri, 

sehingga penulis merekomendasikan untuk menggali kemampuan siswa 

melalui model pembelajaran SAVI terkait materi geometri. Selain itu juga, 

untuk lebih meningkatkan semangat belajar siswa dan mengoptimalkan 

kemampuan para pembelajar visual, maka pada aktivitas visual diperlukan 

adanya media visual yang mampu menampilkan animasi gerak dari materi 

yang dipelajari. 

3. Mengingat kemampuan koneksi matematis ini sangat penting maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan model pembelajaran 

lainnya yang dapat memfasilitasi siswa untuk mengoptimalkan kemampuan 

koneksi matematisnya. 

 

 


