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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DANREKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berikut ini peneliti akan menyajikan simpulan dan saran yang diperoleh dari 

temuan di lapangan selama pelaksanaan penelitian pembelajaran gerak dasar 

lompat jauh gaya jongkok menerapkan model pembelajaran cooperative learning 

tipe jigsaw di kelas V SDN Tegalkalong Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten 

Sumedang. Temuan peneliti mencakup empat rumusan permasalahan penelitian 

yaitu: 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dimulai dengan 

memperbaiki pada perencanaan pembelajaran yaitu perumusan indikator dan 

tujuan pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, pengembangan 

kegiatan inti pembelajaran dan memperbaiki proses penilaian hasil belajar. Hasil 

yang diperoleh pada peningkatan pada tiap siklusnya yaitu siklus I 64.2%, siklus 

II 83,66%, dan siklus III 96,75%. Dengan demikian menerapkan model 

pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw telah berhasil meningkatkan 

kinerja guru dalam membuat perencanaan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok menerapkan 

model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw dimulai dengan 

memperbaiki kegiatan awal pembelajaran yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan materi pembelajaran secara bertahap, kegiatan inti lalu pada kegiatan 

akhir memberikan evaluasi dan tes akhir pembelajaran. Hasil peningkatan pada 

tiap siklusnya yaitu siklus I 67.3%, siklus II 79.16%, dan siklus III 94.58%. 

Dengan demikian menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe 

jigsaw telah berhasil meningkatkan kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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3. Aktivitas Siswa 

Aktivitas siswa pada pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw terdiri dari 

penilaian aspek aktif, disiplin, dan kerjasama yang diamati oleh guru selama 

pembelajaran berlangsung. Hasil pengamatan aktivitas siswa pada Siklus I siswa 

yang mendapatkan kualifikasi baik sebesar 34,3%, kualifikasi cukup sebesar 

37,5%, kualifikasi kurang sebesar 28,2%. Untuk siklus II kualifikasi baik sebesar 

56,25%, kualifikasi cukup sebesar 25%, kualifikasi kurang sebesar 18,75%. Dan 

siklus III kualifikasi baik sebesar 87,5%, kualifikasi cukup tidak ada. kualifikasi 

kurang sebesar 0%. 

Dengan melihat hasil aktivitas siswa di atas, dapat diketahui bahwa aktivitas 

siswa pada pembelajaran siklus III ini telah berhasil melebihi target yang 

ditentukan, dimana targetnya mendapatkan nilai baik adalah 85% pada siswa V 

SDN Tegalkalong Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang.Untuk itu 

peneliti mengambil kesimpulan bahwa menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsawtelah berhasil meningkatkan aspek aktif, disiplin, 

dan kerjasama siswa dalam pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lompat jauh 

gaya jongkok. 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa pada pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw merupakan 

hasil tes akhir berupa lompat jauh gaya jongkok yang dilakukan oleh siswa setelah 

pembelajaran selesai.  

Hasil belajar siswa pada data awal yaitu 12 orang siswa (37,5%) telah tuntas 

mencapai nilai KKM lebih dari atau sama dengan 70 dan 20 orang siswa (62,5%) 

belum tuntas mencapai nilai KKM lebih dari atau sama dengan 70. Pada siklus I 

yaitu 19 orang siswa (59%) telah tuntas mencapai nilai KKM lebih dari atau sama 

dengan 70 dan 13 orang siswa (41%) belum tuntas mencapai nilai KKM lebih dari 

atau sama dengan 70. Pada siklus II yaitu 25 orang siswa (78%) telah tuntas 

mencapai nilai KKM lebih dari atau sama dengan 70 dan 7 orang siswa (22%) 

belum tuntas mencapai nilai KKM lebih dari atau sama dengan 70. Pada siklus III 

yaitu 29 orang siswa (90,7%) telah tuntas mencapai nilai KKM lebih dari atau 
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sama dengan 70 dan 3 orang siswa (9,3%) belum tuntas mencapai nilai KKM 

lebih dari atau sama dengan 70. Dengan melihat hasil belajar siswa di atas, dapat 

diketahui bahwa hasil belajar siswa pada pembelajaran siklus III ini telah berhasil 

melebihi target yang ditentukan, dimana targetnya yang tuntas dan mendapatkan 

nilai lebih dari atau sama dengan KKM 70 yaitu 85% pada siswa kelas V SDN 

Tegalkalong Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang. Untuk itu 

peneliti mengambil kesimpulan bahwa menerapkan model pembelajaran 

cooperative learning tipe jigsaw telah berhasil meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam pelaksanaan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. 

 

B. Implikasi 

Penerapan pembelajaran gerak dasar lompat jauh gaya jongkong dengan 

menerapkan model pembelajaran cooperative learning tipe jigsaw merupakan 

suatu strategi yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan 

aktivitas gerak. Dengan memperhatikan hasil penelitian tindakan kelas yang telah 

dilaksanakan di SDN Tegalkalong Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten 

Sumedang. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut. 

 

1. Bagi Siswa 

a. Gerak dasar lompat jauh gaya jongkok perlu diajarkan kepada para peserta 

didik dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. 

b. Para peserta didik perlu dibina untuk melakukan gerak dasar lompat jauh 

gaya jongkok yang akan  bermanfaat bagi dirinya, sehingga dengan 

pembelajaran tersebut peserta didik akan dapat mengembangkannya dalam 

perlombaan atletik. 

c. Diperlukan penggalian potensi masing-masing peserta didik dalam 

pembelajaran Pendidikan Jasmani. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan 

bakat yang dimiliki setiap anak. 
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2. Bagi Guru 

a. Guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan mengelola peserta didik 

di lapangan dan menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan dengan menggunakan metode jigsaw dalam pembelajaran. 

Pemebelajaran ini baik digunakan untuk guru penjas dalam melaksanakan 

pembelajaran lompat jauh gaya jongkok, terutama dalam hal pengembangan 

kemampuan gerak dasar lompat jauh gaya jongkok. 

b. Guru hendaknya termotivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya dan 

profesionalismenya, dalam upaya membantu anak mempermudah 

pemahaman terhadap materi yang diajarkan. Oleh karena itu hendaknya guru 

dapat memilih media pembelajaran yang tepat dalam setiap pembelajaran. 

 

3. Bagi Satuan Sekolah Dasar. 

Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani, maka 

pihak sekolah diharapkan berupaya untuk memberikan kontribusi yang maksimal 

agar pembelajaran ini berlangsung dengan tuntutan kurikulum. Hal tersebut dapat 

dilakukan dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran baik untuk siswa 

maupun guru. Serta pembinaan dan pelatihan yang intensif terhadap para guru 

juga perlu diadakan oleh pihak sekolah, ini dimaksudkan agar dapat 

meningkatkan kemampuan mengajarnya dalam rangka inovasi pembelajaran 

Pendidikan Jasmani. 

4. Bagi UPI Kampus Sumedang 

Hasil-hasil dari penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi 

program studi Pendidikan Jasmani merujuk pada visi yang diusung Universitas 

Pendidikan Indonesia itu sendiri yaitu menjadi universitas yang pelopor dan 

unggul. 

5. Bagi Peneliti Lain 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bandingan sekaligus landasan 

penelitian lanjut yang berhubungan dengan pengembangan pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian khususnya dengan menjadikan model kooperatif 

tipe jigsaw dalam pembelajaran sebagai tindakan.  


