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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkah hasil pengolahan data dan analisa data, maka kesimpulan dari 

hasil penelitian  ini adalah. Dalam pembelajaran aktivitas permainan hoki melalui 

implementasi model pembelajaran kooperatif mampu mengembangkan nilai 

kerjasama pada kelas ekstrakurikuler hoki di SMAN 4 Kab. Tangerang yang 

beralamat di Jl. Hamid Achari No. 18 Cikupa-Tangerang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 

diungkapkan penelitian yang penulis lakukan, maka pada kesempatan ini penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut:  

1. Bagi para guru pendidikan jasmani, pembelajaran atau pelatihan 

ekstrakulikuler khususnya dalam aktivitas permaian hoki sebaiknya 

menggunakan model pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif, 

karena model ini berpengaruh bagi pembelajaran penjas, khususnya dalam 

pembelajaran aktivitas permainan hoki,dan lebih efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar dan meningkatkan kerjasama dalam aktivitas permainan hoki. 

Tidak hanya dalam aktivitas permainan hoki, model pembelajaran kooperatif 

juga dapat digunakan pada cabang olahraga lainnya dalam pembelajaran 

penjas. 

2.  Memberikan pemahaman-pemahaman melalui diskusi-diskusi kepada para 

guru pendidikan jasmani tentang model pembelajaran kooperatif yang 

diterapkan pada pembelajaran atau pada pelatihan, bahkan bisa melalui 

seminar atau penataran guru penjas yang mungkin dapat bekerja sama dengan 

pemerintah pusat.  
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3. Perlu penelitian lebih lanjut mengenai implementasi model pembelajaran 

kooperatif terhadap nilai kerjasama, karena masih banyak faktor lain yang 

mempengaruhi yang mungkin belun terpecahkan oleh penulis. 

4. Kepada pihak sekolah diharapkan tetap mendukung kegiatan ekstrakurikuler 

hoki karena memiliki pengaruh yang positif dalam membentuk kerjasama 

siswa. 

5. Para pelatih hoki diharapkan mampu membentuk kerjasama siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler hoki agar setiap anggotanya semakin terbina 

kerjasamanya. 

6. Bagi siswa anggota ekstrakurikuler hoki diharapkan dapat lebih semangat 

berlatih agar proses belajar terus berlanjut dan berkesinambungan, sehingga 

dapat mencapai prestasi yang lebih tinggi. 

Demikianlah kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan, semoga 

peneltian dan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dunia 

pendidikan jasmani khususnya pada pendidikan nasional. 

 


