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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan perolehan data yang kemudian diolah dan dianalisis dari 

penelitian yang telah dilaksanakan pada Anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus 

Sumedang  selama 12 kali pertemuan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 

Pembelajaran Seni Ibing Pencak Silat Melalui model pendekatan IDEAS 

Terhadap Kemampuan Ibing Paleredan. Hal ini terlihat dari uji hipotesis 1 

diperoleh nilai Sig (2-tailed) yaitu 0,000. Hipotesis yang diajukan satu arah maka 

Sig (2-tailed) dibagi dua yaitu 0,000/2 menjadi Sig (1-tailed) sebesar 0,000. Nilai 

Sig pada tabel di atas lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak sedangkan H1 

diterima. Dapat dikatakan bahwa nilai posttest lebih baik daripada nilai pretest 

terhadap pembelajaran seni ibing pencaksilat melalui model pendekatan IDEAS 

terhadap kemampuan ibing paleredan. Selain itu dilihat dari rata-rata nilai pretest 

yang diperoleh adalah 48,84 sedangkan rata-rata nilai posttest yang diperoleh 

adalah 90.61. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan ibing 

paleredan pada anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus Sumedang. Dapat 

disimpulkan H1 diterima yang artinya pembelajaran seni ibing pencak silat 

melalui model pendekatan IDEAS dapat meningkatkan kemampuan ibing 

paleredan.  

 

B. Implikasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis berharap 

penelitian ini dapat memberikan implikasi sebagai berikut. 

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan implikasi yaitu pembelajaran 

Pencaksilat menggunakan Model Pendekatan IDEAS dapat meningkatkan 

kemapuan ibing paleredan pada anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus 

Sumedang. 
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2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan karena gerak dasar 

Pencaksilat terutama ibing paleredan anggota UKM Pencaksilat UPI Kampus 

Sumedang sudah cukup baik maka pihak UKM atau Universitas bisa lebih 

memanfaatkan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa Pencaksilat untuk 

meningkatkan kualitas para mahasiswa / anggota UKM dalam bidang olahraga 

Pencaksilat. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, penulis merekomendasikan 

kepada beberapa pihak diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi anggota UKM : 

Setelah pembelajaran atau program latihan dilaksanakan, sebaiknya 

anggota UKM mengulang kembali pembelajaran atau program latihan yang telah 

diberikan untuk meningkatkan kemampuan Ibing Paleredan dengan 

memperhatikan tingkat keselamatan dan dengan didampingi oleh orang tua. 

2. Bagi Pelatih: 

a. Penerapan model pendekatan IDEAS dalam pembelajaran atau program 

latihan Pencaksilat ini agar dijadikan acuan bagi para pelatih Pencaksilat, 

sebagai usaha meningkatkan gerak dasar ibing paleredan. 

b. Pelatih diharapkan untuk memberi lebih banyak kesempatan kepada anggota 

UKM untuk secara aktif menggali dan memperoleh pengalaman baru tentang 

pembelajaran atau program latihan ibing paleredan. Oleh karena itu pelatih 

harus mampu menciptakan suatu alternatif pembelajaran atau program latihan 

yang mampu membuat anggota UKM menambah pengetahuan dan 

pengalamannya melalui pembelajaran atau program latihan yang lebih 

menyenangkan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: 

Penelitian yang telah dilakukan ini merupakan proses yang panjang dan 

memerlukan waktu yang cukup lama terutama pada saat program latihan 

diberikan. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menghimbau untuk lebih 

mengembangakan media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang 

keberhasilan pembelajaran yang diberikan, agar anggota UKM Pencaksilat  tidak 

merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran yang berulang kemudian. 


