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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data yang diperoleh selama penelitian dapat diambil 

kesimpulan secara umum bahwa penggunaan metode pembelajaran SAVI 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penguasaan kosa kata bahasa 

inggris dan kemampuan pemecahan masalah pada kelas eksperimen yang 

menggunakan metode pembelajaran SAVI dibandingkan kelas kontrol yang 

menggunakan metode pembelajaran konvensional pada anak usia dini. 

Secara lebih khusus, kesimpulan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Dalam pelaksanaannya banyak hal yang harus dilakukan agar metode 

pembelajaran SAVI dapat terwujud dengan baik, salah satu yang penting 

adalah kepiawaian dan keuletan guru yang menjadi faktor utama 

penerapan metode ini, guru harus dapat mempersiapkan materi yang sesuai 

dengan 4 unsur dasar dari SAVI, Somatic dimana anak dianjurkan untuk 

dapat bergerak dan melakukan aktivitas fisik, lalu Auditory dalam 

pengenalan kosa kata suara dan pelafalan guru harus sempurna 

pengucapannya, lalu Visual dalam unsur ini media harus dihadirkan karena 

anak harus melihat wujud dari benda tersebut, untuk Intellectual guru 

harus bisa memadupadankan benda benda yang telah dikenalkan dalam 

bahasa inggris bisa juga digunakan untuk memberikan beberapa 

pertanyaan yang melatih kemampuan pemecahan masalah anak 
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2. Pelaksanaan metode pembelajaran SAVI dapat meningkatkan 

penguasaan kosa kata dalam bahasa inggris dan kemampuan pemecahan 

masalah anak usia dini. 

3. Terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan antara nilai gain 

penguasaan kosa kata bahasa inggris anak usia dini kelas eksperimen 

dengan nilai gain penguasaan kosa kata bahasa inggris kelas kontrol. 

Dengan demikian metode pembelajaran SAVI memberikan kemampuan 

untuk menstimulasi dari pada  metode konvensional sehingga dapat  

meningkatkan kemampuan penguasaan kosa kata bahasa inggris.  

4. Terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan antara nilai gain 

kemampuan pemecahan masalah kelas eksperimen dengan nilai gain 

kemampuan pemecahan masalah anak usia dini kelas kontrol dengan 

demikian metode pembelajaran SAVI memberikan kemampuan untuk 

menstimulasi dari pada metode konvensional sehingga dapat  

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah anak usia dini. 

B. Rekomendasi 

Hasil penelitian memberikan gambaran kepada semua pihak, baik sekolah, 

guru, anak maupun tenaga kependidikan dan pengembangan metode pembelajaran 

SAVI dalam meningkatkan hasil belajar anak. Namun,  pelaksanaannya tidak 

mudah, hal yang sangat penting pada metode SAVI adalah media, karena unsur 

dari somastis, dan audio  dilaksanakan dengan adanya media, selain itu 

kemampuan tenaga kependidikan yang memadai juga menjadi hal yang sangat 
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dibutuhkan,  untuk itu ada beberapa rekomendasi  yang kiranya bermanfaat bagi 

semua pihak, diantaranya; 

1. Penggunaan metode pembelajaran SAVI dapat digunakan sebagai 

tambahan variasi mengajar bagi guru  terutama dalam meningkatkan 

kemampuan penguasaan kosa kata bahasa inggris dan kemampuan 

pemecahan masalah anak usia dini. 

2. Pentingnya sebuah media pada setiap pembelajaran, terutama pada 

metode pembelajaran SAVI, media menjadi suatu prioritas utama 

sebagai ketercapaian dan kesempurnaan metode SAVI, oleh karena itu 

penggunaan metode pembelajaran SAVI dan media yang tepat dapat 

memberikan motivasi kepada guru dalam mengembangkan kreativitas 

mereka dalam merancang metode dan media pengajaran. 

3. Penggunaan metode pembelajaran SAVI dapat menjadi motivasi bagi 

keberhasilan kegiatan belajar anak. 

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau setidaknya dapat 

dijadikan sebagai studi pendahuluan untuk memahami penggunaan 

metode pembelajaran SAVI. 

5. Menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengkaji lebih jauh lagi 

penggunaan metode pembelajaran SAVI dengan melibatkan variabel 

lain 

6. Melakukan penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran 

SAVI pada materi atau tema-tema yang lain. 

 


