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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pembelajaran langsung (metode ceramah dan demonstrasi) tidak 

memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kemandirian siswa. 

2. Pembelajaran tidak langsung (metode tugas&resitasi dan inkuiri) 

berdasarkan hasil observasi memberikan pengaruh secara signifikan 

terhadap kemandirian siswa. 

3. Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran 

langsung dan tidak langsung dalam pembelajaran penjas terhadap 

kemandirian siswa yakni pembelajaran tidak langsung lebih 

berpengaruh secara signifikan dibandingkan dengan pembelajaran 

langsung. 

 

B. Saran 

Sebagaimana terdapat perbedaan yang signifikan antara pembelajaran 

langsung dan tidak langsung dalam pembelajaran penjas terhadap kemandirian 

siswa yang mana pembelajaran tidak langsung lebih memberikan pengaruh 

secara signifikan dibandingan dengan pembelajaran langsung, namun bukan 

berarti pembelajaran langsung tidak baik dan pembelajaran tidak langsung 

lebih baik. Terdapat poin penting yaitu bagaimana memilih strategi 

pembelajaran yang tepat yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapai. Semakin banyak seorang guru menerapkan suatu strategi, 

metode, pendekatan dan sejenisnya maka akan semakin baik, karena 

pembelajaran menjadi lebih variatif serta guru semakin terbiasa/pandai dalam 

menerapkan suatu perencanaan pembelajaran. 

Strategi pembelajaran yang disusun oleh guru sebelum pembelajaran 

dilaksanakan seringkali tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. 

Oleh karena itu peran guru pada saat pembelajaran berlangsung sangatlah besar 
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dalam memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Strategi yang 

baik yaitu strategi yang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya 

strategi apapun yang diterapkan dalam proses pembelajaran tidak lain adalah 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Penulis berharap dalam proses pembelajaran guru mampu memilih 

strategi pembelajaran yang tepat. Dengan demikian, proses pembelajaran yang 

dilakukan akan optimal dan siswa akan berkembangan sebagaimana tujuan dari 

pembelajaran. Adapun untuk hasil dari penelitian ini adalah untuk menambah 

referensi bagi guru-guru pendidikan jasmani.  


