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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan. 

 

Berdasarkan dari hasil pengolahan data dengan menggunakan alur statistika 

dan aplikasi SPSS V.22 tes awal, treatment, dan tes akhir terhadap siswa dengan 

pemilihan model pembelajara, dan menggunakan modifikasi raket kayu, maka 

dari itu penulis dapat menyimpulkan bahwa “Terdapat pengaruh yang signifikan 

dari model pembelajaran menggunakan raket kayu terhadap hasil belajar forehand 

groundstroke dalam pembelajaran tenis lapangan”. Model pembelajaran yang 

digunakan adalah dengan menggunakan model pembelajaran langsung. Yaitu 

pemberian bahan pembelajaran dan latihan terhadap keterampilan forehand 

groundstroke  selama 12 kali pertemuan terhadap kelompok eksperimen. Model 

pembelajaran langsung digunakan terhadap perlakuan kelompok dengan cara 

modifikasi alat. Keterbatasan alat yang ada di sekolah, memungkinkan peneliti 

untuk membuat modifikasi alat, yaitu menggunakan raket kayu. Pertimbangan dan 

tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat hasil peningkatan latihan dengan 

menggunakan raket kayu.  

 

B. Implikasi.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini berimplikasi pada : 

1. Timbulnya kepercayaan akan manfaat dalam bentuk latihan pembelajaran 

tenis terhadap raket kayu dalam permainan olahraga tenis lapangan.  

2. Terpacunya para guru di sekolah untuk mengembangkan program 

pembelajaran dengan model pembelajaran langsung antara lain guna 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran tenis lapangan.  

3. Terpacunya para guru memberikan latihan untuk proses pembelajaran 

tenis lapangan. 
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4. Sebagai referensi bagi mahasiswa, instruktur, guru, dan ahli olahraga 

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang bentuk-bentuk variasi 

pembelajaran tenis dengan modifikasi alat.  

 

C. Rekomendasi. 

1. Bagi guru-guru khususnya guru penjas, dapat menggunakan model 

pembelajaran langsung dengan cara latihan untuk meningkatkan hasil 

belajar forehand groundstroke dalam pembelajaran tenis lapangan.  

2. Bagi guru-guru dapat menggunakan alat yang dimodifikasi untuk 

menunjang proses pembelajaran di sekolah. 

3. Bagi siswa dan siswi di sekolah, supaya dapat mengefisienkan peralatan 

yang sudah ada maupun alat yang sudah dimodifikasi oleh gurunya. 

4. Bagi yang akan meneliti selanjutnya dapat meneliti kembali menggunakan 

bentuk modifikasi dan sampel serta metode penelitian yang berbeda. 
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