
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berikut ini hasil penelitian pembahasan yang telah dilakukan yang akan peneliti 

paparkan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari temuan dilapangan 

selama pelaksanaan penelitian mengenai pembelajaran meningkatkan gerak dasar 

guling depan melalui permainan sundul bola di matras pada siswa kelas V SDN 

Ganeas II Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang dapat disimpulkan sebgai 

berikut: 

 

1. Perencanaan Kinerja Guru  

Simpulan perencanaan yang dilakukan dalam pembelajaran gerak dasar guling 

depan melalui permainan sundul bola di matras telah diperoleh hasil yang dicapai 

pada perencanaan pembelajaran dari data awal yaitu 37,5%, siklus I 47,07%, siklus II 

70,5%, dan siklus III 92,33%. Dengan hasil pada diperoleh pada siklus III dapat 

dikatakan telah mencapai target yaitu 90%, bahkan melibihi dari target yang telah 

yang telah ditentukan. 

 

2. Pelaksanaan Kinerja Guru 

Simpulan pelaksanaan yang dilakukan dalam pembelajaran gerak dasar guling 

depan melalui permainan sundul bola di matras telah mengalami peningkatan, 

berdasarkan hasil analisis selama kegiatan proses pembelajaran pada setiap siklusnya 

mengalami peningkatan. Dengan kinerja guru yang maksimal mampu meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam melakukan gerak dasar guling depan. Hasil persentase yang 

diperoleh dari data awal yaitu 37,5%, pada siklus I 49,16%, pada siklus II 72,91%, 

pada siklus III 90,83%. Maka dengan begitu, hasil yang diperoleh pada siklus III  

mencapai target yang telah ditentukan yaitu 90%. 

 

3. Aktivitas Siswa 



 

Simpulan pada aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar guling depan 

melalui permainan sundul bola di matras. Semua siswa telah mengalami peningkatan 

pada aktivitas siswa selama pembelajaran gerak dasar guling depan melalui 

permainan sundul bola di matras, melalui aspek yang dinilai yaitu percaya diri, 

semangat dan disiplin. Pada data awal aktivitas siswa mencapai 19,23%, pada siklus I 

46,15%, pada siklus II 65,36, dan pada siklus III 84,61%. Maka dengan begitu, hasil 

yang telah diperoleh pada siklus III mencapai target yaitu 80% bahkan melebihi 

target yang telah ditentukan. 

 

4. Hasil Belajar 

Pada simpulan hasil belajar siswa dalam melakukan gerak dasar guling depan 

melalui permainan sundul bola di matras mengalami peningkatan. Pada data awal 

hasil belajar siswa mencapai 19,23%, kemudian pada siklus I mencapai 46,15%, pada 

siklus II 65,36%, dan pada siklus III mencapai 84,61%. Maka dengan begitu, hasil 

yang diperoleh pada hasil belajar siswa yang dilakukan pada siklus III mencapai 

target yaitu 80% bahkan melebihi target yang ditentukan. 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pembelajaran gerak dasar 

guling depan melalui permainan sundul bola di matras dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa dalam melakukan gerak dasr guling depan. Selama proses pembelajaran 

penulis memperoleh saran-saran sebagai berikut: 

 

1. Bagi Siswa 

a. Gerak dasar guling depan perlu di perhatikan dalam perkembangkan siswa, 

karena sesuai dengan kurikulum yang ada. 

b. Sangat penting untuk menggali potensi siswa dalam melakukan pembelajaran 

gerak dasar guling depan. 

 

2. Bagi Guru 



 

a. Guru harus memahami materi senam lantai khususnya pada gerakan guling 

depan. Agar dapat memberikan pembelajaran dengan berbagai variasi dengan 

harapan dapat menarik minat siswa dan antusias siswa selama proses 

pembelajaran. 

b. Guru harus memberikan motivasi belajar pada siswa, agar siswa mau mengikuti 

pembelajaran khusunya mau melakukan gerakan guling depan dengan semangat. 

 

3. Bagi Sekolah 

a. Pihak sekolah harus berupaya memberikan kontribusi yang maksimal, karena 

dengan menunjang kelancaran proses pembelajaran pendidikan jasmani yang 

sesuai dengan kurikulum. 

b. Pembinaan dan pelatihan guru penjas perlu di adakan untuk maningkatkan 

kemampuan guru dalam mengajar. 

 

4. Bagi Lembaga 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran penjas. 

b. Hasil penelitian ini semoga bermanfaat untuk perbaikan dalam pembelajaran 

penjas. 

c. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan landasan dan acuan bagi peneliti 

lain yang akan melaksanakan penelitian lanjutan berhubungan dengan 

pengembangan dan penggunaan metode pembelajaran khususnya untuk 

pembelajaran permainan sundul bola di matras. 

 


