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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dalam membuat kesimpulan, peneliti merujuk dari rumusan masalah dan 

tujuan penelitian yaitu untuk mencari apakah terdapat perbedaan motivasi dan 

keterampilan antara siswa kelas reguler dengan kelas RSBI dalam pembelajaran 

pendidikan jasmani. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Terdapat perbedaan motivasi antara siswa kelas reguler dengan siswa 

kelas RSBI dalam pembelajaran pendidikan jasmani di SMA Pasundan 8 

Bandung. 

2. Terdapat perbedaan keterampilan antara siswa kelas reguler dengan siswa 

kelas RSBI dalam pembelajaran pendidikan jasmani di SMA Pasundan 8 

Bandung.  

 

B. Saran 

1. Bagi seluruh pengajar / guru pendidikan jasmani diharapkan agar 

menerapkan metode pendekatan-pendekatan psikologis untuk 

menumbuhkan motivasi pada diri siswa sehingga akan meningkatkan 

tingkat keterampilan pada setiap pembelajaran pendidikan jasmani yang 

diikutinya, sebab dari tingkat motivasi dan keterampilan yang tinggi akan 

mempermudah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

2. Semoga hasil penelitian dapat bermanfaat baik secara teoritik maupun 

praktik bagi semua lapisan masyarakat yang konsen terhadap kemajuan 

pendidikan jasmani. 

3. Bagi Siswa  
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Disiplin sangat penting guna menunjang keberhasilan dalanm belajar. 

Siswa sebaiknya menerapkan disiplin mulai dari hal-hal yang kecil. proses 

pembiasaan dan latihan akan meningkatkan 

 

kebiasaan siswa mengenai perilaku disiplin. Disiplin perlu dipahami 

dan diterapkan dalam bentuk perilaku sehari-hari terutama dalam proses 

pembelajaran. Latihan dan pembiasaan disiplin akan mendorong proses 

realisasi sikap disiplin dalam bentuk perilaku. 

4. Bagi Guru 

Perilaku guru adalah perilaku yang selalu menjadi perhatian terutama 

dilingkungan sekolah. Siswa mengamati, memperhatikan dan meniru 

perilaku guru. Jika perilaku guru yang ditiru adalah perilaku negatif 

maka hal ini akan berdampak pada menurunnya moral siswa seperti 

disiplin. Guru memberikan apresiasi, pujian atau penghargaan bagi siswa 

yang memiliki disiplin tinggi agar menjadi contoh bagi siswa lain. Dan 

jadilah kondisi seperti yang disemboyankan oleh Ki Hajar Dewantara. 

Yaitu, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri 

handayani. Arti dari semboyan ini adalah tut wuri handayani (dari 

belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), ing 

madya mangun karsa (di tengah atau di antara murid, guru harus 

menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada (di depan, 

seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang 

baik). 

5. Bagi Peneliti 

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian dengan 

variabel yang lebih banyak terutama pada aspek motivasi berprestasi 

dengan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga diperoleh hasil 

penelitian yang lebih representatif. 



55 
 

Mochamad Aditia Fauzi, 2013 

Perbandingan Antara Siswa RSBI Dan Reguler Di Tinjau Dari Aspek Motivasi Dan Keterampilan 

Motorik Dan Pembelajaran Penjas  

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 


