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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan rumusan masalah, temuan dan pembahasan terhadap hasil 

penelitian sebagaimana yang diuraikan pada bab sebelumnya maka diperoleh 

simpulan, implikasi, dan rekomendasi dari hasil-hasil tersebut. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut. 

1) Kemampuan pemodelan matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

matematika dengan pendekatan SAVI lebih baik dari pada kemampuan 

pemodelan matematis siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. 

2) Motivasi belajar siswa yang memperoleh pembelajaran matematika 

dengan pendekatan SAVI lebih baik dari pada motivasi belajar siswa yang 

memperoleh pembelajaran biasa. 

3) Pada kelas yang memperoleh pembelajaran matematika dengan 

pendekatan SAVI, tidak terdapat perbedaan motivasi belajar siswa yang 

memiliki gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. 

4) Siswa memperoleh pembelajaran matematika dengan pendekatan SAVI 

lebih aktif dalam proses pembelajaran daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran biasa. 

5.2 Implikasi 

Mengacu pada hasil penelitian yang telah diungkapkan, maka implikasi dari 

hasil penelitian dapat diuraikan berikut ini. 

1) Penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan SAVI dapat 

menjadi alternatif pembelajaran di Sekolah Menengah Pertaman pada 

materi bangun ruang dalam upaya mengembangkan kemampuan 

pemodelan matematis dan motivasi belajar siswa. 

2) Penerapan pembelajaran matematika dengan pendekatan SAVI dapat 

meningkatkan aktivitas siswa pada saat pembelajaran berlangsung karena 

terdapat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara 

berkelompok dengan mengakomodasi gaya belajar yang dimiliki siswa. 
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5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan dan implikasi, diajukan beberapa rekomendasi yaitu 

sebagai berikut. 

1) Pembelajaran dengan pendekatan SAVI dapat menjadi alternatif bagi guru 

SMP dalam pembelajaran matematika khususnya pada materi bangun 

ruang. 

2) Penelitian ini lebih banyak mengkaji kemampuan pemodelan matematis 

dalam aspek gambar dan persamaan matematika, karena materi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah materi bangun ruang. Bagi peneliti 

selanjutnya dapat mengembangkan kemampuan pemodelan dalam aspek 

grafik, skema, diagram, ataupun simbol.  

3) Pada penelitian ini hanya mengkaji kemampuan pemodelan matematis, 

untuk itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan 

pengkajian pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

SAVI untuk mengkaji kemampuan matematis lainnya. 

4) Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penelitian 

untuk menelaah lebih jauh tentang gaya belajar yang dimiliki oleh siswa 

secara kualitatif dan dampak pembelajaran dengan mengedepankan gaya 

belajar secara kuantitatif. 


