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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Bertitik tolak dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan pada BAB I, 

yaitu untuk mengetahui peredaan intensitas aktivitas fisik antara kelompok siswa 

yang menggunakan model pembelajaran TGfU dengan kelompok siswa yang 

menggunakan model pembelajaran Direct Instructional, maka berdasarkan hasil 

pengolahan dan analisis data, serta pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Secara keseluruhan, terdapat perbedaan intensitas aktivitas fisik yang 

signifikan antara kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran 

TGfU dengan kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran 

Direct Instructional. 

2. Terdapat interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dengan 

Gross Motor Skills terhadap intensitas aktivitas fisik. Ada beberapa 

temuan di lapangan yang diduga menyebabkan terjadinya interaksi, 

diantaranya yaitu sifat anak-anak, motivasi, waktu aktivitas yang sesuai, 

tpe aktifitas, dan persiapan terkait penyesuaian sarana dan prasarana yang 

ada. 

3. Pada siswa yang menggunakan gross motor skills tinggi, kelompok siswa 

yang menggunakan model pembelajaran TGfU menunjukkan heart rate 

rata-rata yang lebih tinggi dari pada kelompok siswa yang menggunakan 

model pembelajaran Direct Instructional. 

4. Pada siswa yang menggunakan gross motor skills rendah, intensitas 

aktivitas fisik kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran 

TGfU lebih tinggi dari pada kelomok siswa yang menggunakan model 

pembelajaran Direct Instructional. Hal ini bisa merupakan suatu indikasi 

bahwa model pembelajaran TGfU lebih cocok digunakan baik pada 

kelompok yang memiliki gross motor skills tinggi maupun rendah untuk 

mencapai intensitas aktivitas fisik yang lebih tinggi ada siswa sekolah 

dasar. 
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B. Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat 

perbedaan intensitas aktivitas fisik antara kelompok siswa yang menggunakan 

model pembelajaran TGfU dengan kelompok siswa yang menggunakan model 

pembelajaran DI. Secara lebih rinci, hasilnya menunjukkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif TGfU lebih besar pengaruhnya terhadap intensitas 

aktivitas fisik dibandingkan dengan model pembelajaran DI. Bagi guru penjas 

Sekolah Dasar, disarankan agar menggunakan model pembelajaran TGfU untuk 

meningkatkan intensitas aktivitas fisik siswa. Karena dengan penerapan model 

pembelajaran TGfU memberikan dampak terhadap peningkatan rata-rata heart 

rate siswa. Selain menggunakan model pembelajaran TGfU, guru juga dapat 

membuat program pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan keadaan, baik 

keadaan siswa maupun keadaan lingkungan tempat belajar, sehingga siswa bukan 

hanya sekedar meningkatkan heart rate (moderat) saja akan tetapi juga 

mendapatkan manfaat dari aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam hal ini 

sasaran dampak yang didapatkan adalah tingkat kebugaran jasmani yang tinggi 

untuk menunjang kehidupannya baik dimasa kini maupun masa yang akan datang.  

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan agar dikembangkan melalui 

kajian atau penggunaan model pembelajaran lain atau penerapan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian juga bisa dikaji dalam fokus lain 

seperti pada materi penjas yang lain, pada gender yang berbeda, jumlah sampel 

yang lebih banyak, pada kelompok usia, atau bahkan pada olahraga prestasi, dan 

lain sebagainya sehingga akan lebih menguatkan temuan dari hasil penelitian 

sebelumnya. 

 


