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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang meningkatkan gerak dasar passing 

menggunakan kaki bagian dalam melalui permainan tembak sasaran di kelas V 

SDN Lembursitu Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Pada proses 

belajarnya meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan kinerja guru, aktivitas 

siswa dan hasil belajar siswa sebagai berikut. 

1. Perencanaan Kinerja Guru 

Perencanaan pembelajaran meningkatkan gerak dasar passing menggunakan 

kaki bagian dalam melalui permainan tembak sasaran memberikan hasil 

peningkatan yang baik dan memberikan variasi-variasi dalam proses belajar 

mengajar. Pada siklus I mencapai 68,8%, siklus II mencapai 84,9%, sedangkan 

pada siklus III mencapai 91,3%. Dengan demikian target yang di rencanakan 

peneliti telah tercapai yaitu 90%.  

2. Pelaksanaan Kinerja Guru 

Dalam tahap ini, guru mengajar tetap mengacu pada Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang telah direncanakan dan dibuat sehingga guru dapat 

mengajar secara baik. Dalam pelaksanaannya guru menjelaskan beberapa aspek 

diantaranya mendemontrasikan materi pembelajaran yang dibentuk dalam 

perminan tembak sasaran target yang berbeda-beda pada setiap siklusnya. Pada 

siklus I, pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan mencapai 62,5% pada 

siklus II, hasil yang diperoleh mencapai 83,7%, dan dalam siklus III, hasil yang 

diperoleh mencapai 94,1%. Dengan demikian target yang di rencanakan peneliti 

telah tercapai yaitu 90%. 

3. Aktivitas Siswa 

Aspek yang meliputi pada kegiatan ini adalah aspek kerjasama, semangat dan 

disiplin.Dalam pelaksanaan pada setiap siklusnya, aspek yang 

dinilainyamengalami peningkatan pada setiap siklusnya.Pada siklus I yang 

mendapatan nilai baik sebanyak 11 siswa (50%), yang mendapatkan niali cukup 
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sebanyak 11 siswa (50%), dan tidak ada siswa yang mendapat nilai kurang. Untuk 

siklus II yang mendapatkan nilai baik sebanyak 16 siswa (72,7%), yang 

mendapatkan nilai cukup sebanyak 6 siswa (27,3%). Seangkan pada siklus III 

yang mendapatkan nilai baik sebanyak 20 siswa (90,9%), yang mendapatkan nilai 

cukup 2 siswa (9,1%). 

4. Hasil Belajar 

Berdasarkan data hasil tes gerak dasar passing menggunakan kaki bagian 

dalam melalui permainan tembak sasaran siswa mengalami peningkatan hasil 

belajar disetiap siklusnya. Pada perolehan data awal, siswa yang mendapatkan 

kategori tuntas sebanyak 3 siswa (13,7%), sedangkan siswa yang mendapatkan 

kategori belum tuntas pada pengambialan data awal sebanyak 19 siswa (86,3%). 

Pada pembelajaran siklus I yang mendapatkan kategori tuntas sebanyak 10 siswa 

(45,4%), sedangkan siswa yang mendapat kategori belum tuntas sebanyak 12 

siswa (54,6%). Pada siklus II yang mendapatkan kategori tuntas sebanyak 16 

siswa (72,7%), sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 6 siswa (27,3%). 

Dan pada siklus III yang mencapai ketuntasan yang di rencanakan peneliti 90% 

sebanyak 20 siswa (90,9%) siswa yang telah tuntas. Sedangkan siswa yang belum 

tuntas sebanyak 2 siswa (9,1%). Dapat disimpulkan bahwa melalui permainan 

tembak sasaran mampu meningkatkan gerak dasar passing menggunakan kaki 

bagian dalam pada siswa kelas V SDN Lembursitu Kecamatan Sumedang Utara, 

Kabupaten Sumedang. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan penelitian serta dengan 

melihat penelitian secara keseluruhan, ada beberapa saran bagi beberapa pihak 

berikut. 

1. Bagi Siswa 

Siswa dalam mengikuti pembelajaran harus lebih aktif dan semangat dalam 

mengikuti pembelajaran itu, karena dengan belajar dan terus menerus belajar 

makan hasil yang akan didaptkan juga akan baik, dan jika siswa aktif dan 

semangat dalam mengikuti pembelajaran, makan akan mempengaruhi 

terhadapaspek kognitif, afektif, dan psikomotor.  
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2. Bagi Guru 

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar guru pendidikan jasmani 

dituntut memiliki kemampuan dan keterampilan untuk dapat mengemas materi 

ajar semenarik mungkin agar dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. 

Sehingga peserta didik senantiasa sukarela mengikuti pembelajaran yang 

disampaikan 

3. Bagi Sekolah 

Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, pihak sekolah harus lebih 

mendukung kegiatan pembelajaran dengan menyediakan sarana dan prasarana 

yang lengkap agar dalam proses belajar mengajar tidak menjadi hal yang sangat 

membosankan. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan dalam mengembangkan hasil 

belajar gerak dasar passing menggunakan kaki bagian dalam melalui permainan 

tembak sasaran pada pembelajaran sepakbola, semoga hasil dari penelitian ini bisa 

bermanfaat bagi peneliti lain dan menjadi tolak ukur untuk penelitiberikutnya. 


