
96 
Dina Rahmi Darman, 2014 
Penerapan Pembelajaran SAVIR (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual, Dan Repetition) 
Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Ranah Kognitif Dan Mempertahanankan Retensi Siswa 
SMA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai penerapan 

pembelajaran SAVIR dan SAVI diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penerapan pembelajaran SAVIR secara signifikan dapat lebih 

meningkatkan hasil belajar ranah kognitif siswa pada materi ajar kalor  

dibandingkan pembelajaran SAVI 

2. Penerapan pembelajaran pembelajaran SAVIR dapat lebih 

mempertahankan retensi siswa pada materi kalor dibandingkan 

pembelajaran SAVI 

B. Saran 

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai penerapan pembelajaran SAVIR, peneliti  memberi beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Grafik fungsi eksponensial daya tahan retensi yang diperoleh  dari hasil 

penelitian lebih mirip dengan grafik fungsi linear. Hal ini disebabkan 

karena keterbatasan data yang diperoleh, sehingga pada grafik fungsi 

eksponenisal yang dihasilkan belum terlihat kelengkungan 

eksponensialnya. Oleh karena itu, untuk melihat gambaran daya tahan 

retensi siswa yang lebih akurat, hendaknya pengukuran retensi 

menggunakan lebih banyak data dan dalam rentang waktu yang lebih 

lama. Sehingga diperoleh grafik fungsi eksponensial  yang 

memperlihatkan bahwa retensi siswa menurun secara perlahan dan tidak 

akan pernah memotong sumbu x.  

2. Pada pembelajaran SAVIR, diperoleh temuan bahwa pada unsur repetition 

terjadi kejenuhan pada siswa, hal ini ditandai dengan penurunan semangat 

siswa dalam mengerjakan soal-soal terakhir. Hal ini terjadi karena kegiatan 

repetition yang tidak diselingi dengan kegiatan lain yang dapat 
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merefreshkan pikiran, seperti permainan otak, dan sebagainya. Oleh sebab 

itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk melihat bagaimana 

perolehan hasil belajar ranah kognitif pada pembelajaran SAVIR yang 

dipadukan dengan berbagai metode atau model yang dapat memecah 

kejenuhan siswa seperti model pembelajaran Teams Games Tournaments 

(TGT) dan sebagainya. 

3. Pada pembelajaran SAVIR dan SAVI ditemukan bahwa daya tahan retensi 

siswa berbeda pada masing-masing materi. Seharusnya, jika pendekatan 

yang diberikan sama, maka daya tahan retensi siswa juga tidak akan 

berbeda jauh  pada setiap materi. Hal ini menandakan terdapat variabel 

lain di luar pembelajaran yang mempengaruhi daya tahan retensi tersebut. 

Salah satunya adalah tingkat kemudahan soal pada setiap materi 

pembelajaran. Oleh karena itu, perlu dirancang soal-soal yang memiliki 

tingkat kemudahan yang sama untuk setiap materi sehingga diperoleh daya 

tahan retensi siswayang sama untuk setiap materi. 

4. Pada pembelajaran SAVIR dan SAVI ditemukan ketidaksesuaian 

pencapaian ranah kognitif dengan hierarki pada taksonomi Bloom. Hal ini 

disebabkan oleh soal tes hasil belajar ranah kognitif pada setiap aspek 

yang pengukurannya terpisah. Oleh karena itu, soal hendaknya dirancang 

agar  dapat mengukur ranah kognitif yang terendah sampai ranah kognitif 

tertinggi sesuai dengan indikator pada setiap soal. Sehingga pencapaian 

hasil belajar ranah kognitif akan sesuai dengan hierarki taksonomi Bloom. 

 

 

 

 

 

 

 


