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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Antara gaya mengajar dan kemampuan motorik tidak berpengaruh terhadap 

hasil keterampilan lay up shoot pada permainan bolabasket di SMPN 1 

Susukan. 

2. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan terhadap gaya mengajar divergen 

dan gaya mengajar resiprokal pada kelompok siswa kemampuan motorik 

tinggi. Pada kelompok siswa kemampuan motorik tinggi gaya mengajar 

divergen lebih cocok diterapkan dari pada gaya mengajar resiprokal. 

3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap gaya mengajar divergn dan 

gaya mengajar resiprokal pada kelompok siswa kemampuan motorik rendah. 

Pada kelompok siswa kemampuan motorik rendah gaya mengajar divergen dan 

gaya mengajar mengajar resiprokal sama-sama dapat diterapkan dikedua gaya 

mengajar tersebut. 

 

B. Implikasi 

 

Kesimpulan dari penelitian ini dapat mengandung pengembangan ide yang 

lebih luas jika dikaji pula tentang implikasi yang ditimbulkan. Atas dasar 

kesimpulan yang telah diambil, dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut: 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa gaya mengajar dan kemampuan motorik 

merupakan variabel yang mempengaruhi keterampilan lay up shoot, walaupun 
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pada penelitian ini tidak terdapat interaksi antara gaya mengajar dan 

kemampuan motorik.  

1. Gaya mengajar menggunakan gaya mengajar divergen ternyata memberikan 

pengaruh yang lebih tinggi dalam meningkatkan keterampilan lay up shoot 

dalam permainan bola basket. Kelebihan gaya mengajar divergen ini dapat 

dipergunakan sebagai solusi bagi pengajar dan pelatih dalam upaya 

meningkatkan keterampilan lay up shoot. 

2. Berkenaan dengan penerapan kedua bentuk penggunaan gaya mengajar dapat 

meningkatkan keterampilan lay up shoot, masih ada faktor lain yaitu 

kemampuan gerak. Hasilnya menunjukan ada perebedaan peningkatan 

keterampilan lay up shoot antara kelompok yang kemampuan motorik  tinggi, 

dan kemampuan motorik rendah. Hal tersebut bisa dijadikan tolak para guru 

atau pelatih dalam mengajarkan suatu tugas gerak. 

 

C. Saran 

 

1. Gaya mengajar perlu diterapkan di sekolah-sekolah sebagai salah satu solusi 

seorang tenaga pengajar (guru) untuk meningkatkan keterampilan siswanya, 

mengubah suasana menjadi tidak membosankan, dan meningkatkan minat 

belajar siswanya untuk mengikuti pelajaran. 

2. Dalam pembelajaran meningkatkan keterampilan lay up shoot, untuk siswa 

yang kemampuan motoriknya tinggi, gaya mengajar divergen lebih cocok 

diterapkan 

3. Dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah-sekolah setiap siswa 

memiliki kemampuan motorik yang berbeda-beda, oleh karena itu tenaga 

pengajar (guru) harus dapat mencari solusi mengajar untuk diterapkan kepada 

siswanya baik untuk siswa yang kemampuan motoriknya rendah atau siswa 

yang kemampuan motoriknya tinggi. 

 


