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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

  Dari hasil penelitian melalui proses pengolahan data, analisis data dan 

pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan passing 

bervariasi pada chest pass meningkatkan permainan bola tangan di kelas V SDN 

Panyingkiran II Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1.   Perencanaan 

Pada bagian ini dapat disimpulkan mengenai tahap perencanaan 

pembelajaran, dimana aspek yang dinilai dalam tahap perencanaan adalah 

perumusan tujuan pembelajaran, mengembangkan dan mengorganisasi materi, 

media, sumber belajar dan metode pembelajaran, merencanakan skenario 

pembelajaran, merencanakan prosedur, jenis dan menyiapkan alat penilaian, dan 

tampilan dokumen rencana pembelajaran. Hasil perencanaan pembelajaran yang 

dicapai pada siklus I hanya mencapai 66,75% dari target 90%, sehingga 

diperlukan perbaikan pada siklus II. Pada hasil perencanaan pembelajaran siklus II 

meningkat menjadi 86,60% tetapi belum mencapai target 90%, maka dari itu 

masih perlu perbaikan pada siklus III. Pada siklus III hasil perencanaan 

pembelajaran sudah mencapai 96,75% sudah mencapai target bahkan melebihi 

target yang ditentukan yaitu 90%, jadi dapat dikatakan bahwa perencanaan 

pembelajaran sudah mencapai target yang telah ditentukan. 

2. Pelaksananaan 

Pelaksanaan kinerja guru mengalami peningkatan pada setiap siklus. 

peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase setiap siklusnya selama 

menerapkan model passing bervariasi pada chest pass dalam permainan bola 

tangan. Pada siklus I perolehan pelaksanaan kinerja guru hanya mencapai 68,33% 

dari target 90%. Pada siklus II pelaksanaan kinerja guru mengalami peningkatan 
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menjadi 86,60%, akan tetapi belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 

90%. Pada siklus III pelaksanaan kinerja guru meningkat kembali menjadi 

98,30% dari target 90%.  Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kinerja guru 

siklus III sudah mencapai target.  

3.  Aktivitas Siswa 

Dengan penerapan model passing bervariasi pada chest pass dalam 

permainan bola tangan aspek yang dinilai dalam aktivitas siswa adalah sportivitas, 

kerjasama dan semangat. Kesemua aspek tersebut mengalami peningkatan 

disetiap siklusnya. Pada siklus I dengan menggunakan model passing bervariasi 

pada chest pass dalam permainan bola tangan, dimana pada siklus I hanya 

mencapai 55,90% yang dinyatakan tuntas dari target 90%. Pada siklus II 

mengalami kenaikan menjadi 69,10% yang dinyatakan tuntas dari target 90%. 

Pada siklus III  observasi aktivitas siswa mengalami peningkatan kembali menjadi 

92% dari target 90%. Jadi dapat dikatakan pada observasi aktivitas siswa pada 

pembelajaran passing bervariasi pada chest pass sudah mencapai target yang 

ditentukan. 

4. Hasil Tes Belajar Siswa 

Berdasarkan data hasil tes passing bervariasi pada chest pass dalam 

permainan bola tangan, dimana aspek yang dinilai adalah sikap awal, pelaksanaan, 

dan sikap akhir. Pada tes ini siswa melakukan passing bervariasi pada chest pass 

secara berpasangan mengalami peningkatan disetiap siklusnya. Pada siklus I hasil 

belajar siswa hanya mencapai 62,50% yang dinyatakan tuntas dari target 90%. 

Pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 79,20% yang dinyatakan tuntas 

dari target 90%. Dan pada siklus III mengalami peningkatan kembali menjadi 

91,70% dari target 90%. Jadi hasil belajar siswa pada pembelajaran passing 

bervariasi pada chest pass dalam permainan bola tangan sudah mencapai target. 
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B.  Saran 

  Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut. 

1. Bagi Bagi Lembaga UPI Kampus Sumedang 

Diharapkan dapat memberikan metode pengajaran mengenai passing 

bervariasi pada chest pass dalam permainan bola tangan yang lebih baik lagi 

agar dapat menciptakan mahasiswa yang pintar dalam memberikan 

pengajaran di lapangan dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang lebih 

lengkap lagi seperti memperbanyak buku, skripsi maupun jurnal mengenai 

passing bervariasi pada chest pass dalam permainan bola tangan. 

2. Bagi Sekolah 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, maka diharapkan 

pihak sekolah dapat berupaya untuk memberikan kontribusi yang maksimal 

agar pembelajaran ini berlangsung dengan standar kompetensi dan tuntunan 

kurikulum yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sarana dan 

prasarana penunjang pembelajaran baik untuk siswa maupun untuk guru. 

3. Bagi Guru 

Guru diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola siswa di 

lapangan dan menciptakan pembelajaran yang aktip, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan menerapkan passing bervariasi pada chest pass dalam 

permainan bola tangan tersebut. Permainan dengan teknik passing bervariasi 

pada chest pass dalam melakukan permainan bola tangan. Guru hendaknya 

termotivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya dan 

profesionalismenya dalam upaya membantu siswa untuk dapat 

mempermudahdalam memahami materi pembelajaran yang diajarkan. Oleh 

karena itu diharapkan guru dapat memilih permainan yang tepat dalam setiap 

pembelajaran. 
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4. Bagi Siswa 

Dalam penerapan passing bervariasi pada chest pass dalam permainan bola 

tangan, sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu memperhatikan petunjuk 

atau aturan-aturan pembelajarannya yang sesuai dengan standar kompetensi 

yang ada. Dengan melakukan pembelajaran yang benar sesuai dengan aturan 

diharapkan dapat mempermudah siswa dalam melakukan pembelajaran 

penerapan passing bervariasi pada chest pass dalam permainan bola tangan di 

lapangan. 

5. Bagi Peneliti 

Diharapkan penulis menguasai dan memahami lebih dalam tentang materi 

pembelajaran passing bervariasi pada chest pass dalam permainan bola 

tangan serta dapat mengaplikasikan kegiatan program permainan bola tangan 

di lapangan sehingga dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

passing bervariasi pada chest pass dalam permainan bola tangan. 

 


