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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan hasil belajar siswa yang gaya belajarnya terfasilitasi dengan 

pendekatan SAVI pada pembelajaran sistem pertahanan tubuh. Mengacu pada 

pertanyaan penelitian serta hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran dengan pendekatan SAVI dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hal ini terlihat dari rata-rata nilai N-gain siswa sebesar 0,6 yang termasuk 

kategori sedang. Selain itu, melalui perhitungan uji statistik t-test one sample 

diketahui bahwa hasil belajar siswa secara signifikan lebih tinggi daripada standar 

nilai KKM yang ditentukan dengan taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan analisis 

hasil tes gaya belajar siswa, keempat tipe gaya belajar muncul pada kelas 

penelitian. Tipe gaya belajar yang paling banyak muncul adalah Aural, diikuti 

dengan gaya belajar Read/Write, Kinestetik dan Intelektual. Melalui pembelajaran 

dengan pendekatan SAVI, berbagai aktivitas pembelajaran yang dilakukan dapat 

disesuaikan dengan keragaman gaya belajar siswa dalam satu kelas. Dengan 

demikian, siswa dapat menyerap informasi dengan lebih mudah dan cepat sesuai 

dengan kecendrungan gaya belajar mereka. Sikap dan respon siswa terhadap 

pembelajaran dengan pendekatan SAVI pun pada umumnya baik. Hal tersebut 

didasarkan pada hasil wawancara terhadap seluruh siswa yang dijadikan sampel 

penelitian. Pada umumnya siswa menganggap pembelajaran dengan pendekatan 

SAVI lebih menyenangkan dan lebih membantu siswa dalam memahami materi 

sistem pertahanan tubuh. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, peneliti 

mengemukakan beberapa rekomendasi sebagai berikut. 



82 

 

Deshinta Nugraheni, 2013 
Penerapan Pendekatan “Savi” Untuk Memfasilitasi Gaya Belajar Siswa Dalam Meningkatkan Hasil 
Belajar Topik Sistem Pertahanan Tubuh 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

1. Melalui pendekatan SAVI, guru dapat menentukan kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan keragaman gaya belajar siswa. Dengan demikian, siswa 

dapat menyerap dan memahami materi pelajaran dengan lebih mudah. Oleh 

karena itu, pembelajaran dengan pendekatan SAVI dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  

2. Pembelajaran dengan pendekatan SAVI dapat diterapkan pada materi lain 

yang karakteristiknya menyerupai materi sistem pertahanan tubuh. Materi 

tersebut diantaranya sistem ekskresi serta sistem reproduksi yang bersifat 

abstrak dan sulit diamati. 

3. Bagi guru, untuk menerapkan pembelajaran dengan pendekatan SAVI 

diperlukan perencanaan pembelajaran dan persiapan yang matang guna 

terlaksanakannya pembelajaran yang optimal. 

4. Penelitian terkait pendekatan SAVI pada tingkat skripsi jurusan Pendidikan 

Biologi UPI sangat minim bahkan sama sekali belum ditemukan sebelumnya. 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait penerapan 

pendekatan SAVI pada mata pelajaran Biologi. 

  


