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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dapat penulis simpulkan 

bahwa: 

1. Model pembelajaran taktis berpengaruh terhadap penguasaan teknik 

dasar permainan bola basket 

2. Model pembelajaran kooperatif berpengaruh terhadap penguasaan 

teknik dasar permainan bola basket 

3. Tidak terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran taktis 

dan kooperatif terhadap penguasaan teknik dasar dalam permainan 

bola basket. 

B. Implikasi dan rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat pengaruh yang 

nyata pembelajaran taktis terhadap penguasaan teknik dasar permaianan bola 

basket. Dengan adanya temuan tersebut memberikan informasi untuk guru 

pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga (PJOK) disekolah bahwa metode 

tersebut baik dilakukan untuk peningkatan keterampilan permainan siswa. 

Selanjutnya terdapat pengaruh yang nyata pembelajaran kooperatif terhadap 

penguasaan teknik dasar permaianan bola basket. Hal ini juga sama model 

pembelajaran tersebut memberikan informasi yang bermanfaat untuk guru 

pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga (PJOK) disekolah bahwa metode 

tersebut baik dilakukan untuk peningkatan keterampilan permainan siswa. Dan 

tidak terdapat perbedaan pengaruh antara model pembelajaran taktis dan 

kooperatif terhadap penguasaan teknik dasar dalam permainan bola basket. Hal 

ini menyatakan bahwa kedua model tersebut sama baiknya untuk digunakan di 

pembelajaran permainan bola basket disekolah. 

Keterbatasan penelitian yang sudah dilakukan adalah teknik pengumpulan 

data bahwa data yang diambil dilakukan oleh observer yang membutuhkan 
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waktu yang lama pada saat siswa di tes awal dan tes akhir bermain 

keterampilan bola basket karena instrumen yang diisi sangat banyak. 

Selanjutnya setelah penelitian dilakukan, penulis ingin mendeskripsikan 

beberapa rekomendasi yang lain sebagai berikut: 

1. Bagi guru diharapkan agar model pembelajaran taktis dan model 

pembelajaran kooperatif dapat digunakan dalam pembelajaran 

mengingat banyak manfaat yang di dapat.   

2. Bagi siswa diharapkan agar pembelajaran yang didapat, semoga dapat 

di amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan dalam 

permainan-permainan di luar sekolah. 

3. Bagi peneliti berikutnya yang berminat untuk melakukan  penelitian 

selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan 

penelitian yang lebih rinci dari keterampilan-keterampilan permainan 

bola basket, supaya data peningkatan keterampilan bermainnya dapat 

terlihat secara rinci, karena penulis merasa masih banyak kekurangan 

dalam penelitian oleh keterbatasan waktu, tenaga serta biaya. 

 


