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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pada hasil kajian dan analisis data yang diperoleh dari hasil 

penelitian tindakan kelas yang dilakukan dan sesuai dengan permasalahan 

yang sudah dijabarkan dalam penerapan pendekatan somatis, auditori, 

visual, intelektual (SAVI) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran IPA pokok bahasan pesawat sederhana di kelas V SDN 6 

Cikidang Kecamatan Lembang. Pada BAB ini, peneliti dapat menarik 

simpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran dibuat dengan sistematika yang mengacu 

pada permendiknas No.41 tahun 2007. Perencanaan pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan somatis, auditori, visual, intelektual 

memiliki ciri khas, yaitu  pengelompokan siswa, pembelajaran dengan 

menekankan pada penggunaan berbagai media, siswa 

mendemonstrasikan/memperagakan konsep, siswa memecahkan 

masalah secara berkelompok, dan siswa mendemonstrasikan hasil 

diskusi kerja kelompok yang didukung oleh metode discovery. 

Perencanaan pembelajaran perlu diperbaiki pada setiap siklusnya 

berdasarkan refleksi dan rekomendasi dari siklus sebelumnya. 



99 

 

Lia Widianingsih, 2012 
Penerapan Pendekatan Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajar IPA Pokok Bahasan Pesawat 
Sederhana Di Kelas V SDN 6 Cikidang Kecamatan Lembang Kabupaten Barat 
Semester 2 Tahun aAjaran 2011/2012 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

2. Pembelajaran dengan pendekatan somatis, auditori, visual, dan intelektual 

(SAVI) cocok untuk diterapkan pada pembelajaran IPA pokok bahasan 

pesawat sederhana. Pendekatan SAVI dapat melibatkan seluruh panca 

indera siswa, dimana dalam pembelajarannya siswa dapat belajar dengan 

melihat dan mengamati, mendengarkan dan berbicara, memperagakan dan 

menemukan konsep sendiri sehingga dapat mudah dipahami dan diingat 

oleh siswa dalam waktu yang lama. Pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan SAVI melibatkan siswa secara aktif dan menyenangkan.  

3. Pembelajaran dengan pendekatan somatis, auditori, visual, intelektual 

(SAVI) dapat meningkatkan  hasil belajar siswa. Diperoleh peningkatan 

hasil belajar sebagai berikut : 

a. Peningkatan hasil belajar siswa dari nilai rata-rata kelas meningkat 

pada setiap siklusnya. Rata-rata kelas pada siklus 1 mencapai  60,88. 

Pada hasil nilai siklus 2 terjadi kenaikan rata-rata kelas yang cukup 

tinggi yaitu sebesar  72,35, dan pada hasil nilai siklus 3 rata-rata kelas 

mencapai 76,03. 

b. Peningkatan persentase ketuntasan belajar juga terjadi pada setiap 

siklus. Persentase ketuntasan belajar pada siklus 1 mencapai 41,17% 

Pada siklus 2 terjadi peningkatan ketuntasan belajar yang cukup tinggi 

mencapai 73,52%, dan pada siklus 3 persentasi ketuntasan belajar 
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mencapai 88,23% atau jumlah siswa yang tuntas dalam pelaksanaan 

tindakan kelas siklus III sebanyak 30 orang, dan siswa yang masih 

belum tuntas belajar sebanyak 4 orang. 

 

B. Saran 

Dari deskripsi hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan. Peneliti 

memiliki beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah, dalam hal ini khususnya untuk kepala sekolah 

diharapkan dapat memberikan motivasi dan fasilitas untuk guru-guru 

agar lebih variatif dan kreatif dalam melaksanakan pembelajaran di 

kelas pada siswa, salah satunya dengan mengembangkan penerapan 

pendekatan SAVI dalam pembelajaran IPA khususnya dan umumnya 

pada mata pelajaran lain agar lebih baik lagi. 

2. Bagi guru, hendaknya tidak selalu menggunakan metode ceramah dan 

meminta siswa untuk sekedar merangkum dari buku pelajaran, karena 

hal ini kurang efektif dan sulit untuk menigkatkan hasil belajar siswa. 

Dengan menggunakan pendekatan dan metode yang lebih variatif, 

siswa lebih termotivasi dan senang dalam mengikuti pembelajaran. 

Salah satunya dengan menggunakan pendekatan SAVI. 
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3. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini hanya terbatas pada hasil belajar 

siswa. Peneliti menyarankan agar peneliti lainnya dapat lebih 

mengembangkan dalam meneliti aktivitas siswa dengan lebih 

memperhatikan setiap unsur-unsur SAVI. Saat menggunakan 

pendekatan SAVI, perhatikan dalam membuat perencanaan dan 

pelaksanaannya, diharapkan peneliti lainnya dapat lebih baik lagi 

dalam mengemas pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

SAVI agar lebih menarik dan menyenangkan agar siswa lebih antusias 

pada saat pembelajaran, dan peningkatan hasil belajar siswa lebih baik 

lagi. 

 

 


