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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbandingan pengaruh gaya 

mengajar resiprokal dengan gaya mengajar komando terhadap hasil belajar 

permainan tenis meja kelas VIII di SMP Negeri 4 Tasikmalaya, diketahui bahwa 

gaya mengajar resiprokal memberikan pengaruh yang lebih besar secara 

signifikan dibandingkan gaya mengajar komando terhadap hasil belajar siswa 

dalam pembelajaran permainan tenis meja kelas VIII di SMP Negeri 4 

Tasikmalaya. 

Melihat dari adanya perbedaan pengaruh kedua gaya mengajar tersebut 

tentunya dapat disimpulkan bahwa dengan penggunaan gaya mengajar resiprokal 

siswa diberi kebebasan untuk membuat keputusan sehubungan dengan 

pelaksanaan tugas dan siswa diberi kesempatan untuk saling mengoreksi satu 

sama lain. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan gaya mengajar resiprokal ini dapat 

memberikan umpan balik seketika tanpa ditunda-tunda yang mempunyai 

pengaruh nyata terhadap proses belajar siswa serta dapat mengembangkan cara 

kerja dalam tim kecil sehingga aspek sosialnya berkembang. Berbeda dengan 

gaya mengajar komando yang sangat terpusat pada guru sehingga menyebabkan 

kreatifitas siswa terhambat dan siswa sering kehilangan kemandiriannya serta 

sering mematikan motivasi siswa untuk belajar. Selain itu, terkadang sebagian 

siswa kurang fokus terhadap materi yang dipelajari sehingga pemahaman tentang 

kegiatan latihan atau gerakan yang dilakukan tidak merata ke seluruh siswa. 

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas terlihat bahwa gaya mengajar resiprokal 

lebih memberikan pengaruh dibandingkan gaya mengajar komando terhadap hasil 

belajar siswa. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah penulis lakukan di SMP Negeri 

4 Tasikmalaya, maka penulis ingin mengemukakan saran sebagai berikut: 
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1. Bagi guru, khususnya guru pendidikan jasmani dengan banyaknya gaya 

mengajar yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani 

harus mampu memberikan sumbangsih yang besar untuk perkembangan 

pendidikan jasmani itu sendiri agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan. 

2. Bagi para siswa agar tetap melakukan proses pembelajaran sebagaimana 

mestinya dan diharapkan pada diri siswa dapat mengembangkan potensi yang 

dimilikinya serta menerima hal-hal baru yang dilakukan oleh guru atau 

sumber belajar lainnya. 

3. Bagi pihak sekolah diharapkan hasil penelitian ini menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan yang akan bermanfaat bagi para pengajar di SMP Negeri 4 

Tasikmalaya, khususnya guru pendidikan jasmani.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menyempurnakan penelitian 

dengan wawasan dan cakupan yang lebih luas, karena penulis merasa masih 

banyak kekurangan dalam penelitian ini yang disebabkan oleh keterbatasan 

waktu, tenaga serta materi. 


