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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai pembelajaran 

PJOK di SMPN 1 Bandung, pembelajaran aktivitas volley ball likes game secara 

keseluruhan menunjukan hasil yang baik dalam mengembangkan atau meningkatkan 

waktu aktif belajar siswa. Secara rinci dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perkembangan Hasil Waktu Aktif Belajar 

Pada tindakan I Siklus I berdasarkan format WAB, waktu aktivitas diperoleh 39 

menit dengan prosentase sebesar 48,75% artinya selama 39 menit tersebut adalah 

waktu yang dilakukan oleh siswa dari menit 0 sampai menit ke 80 untuk melakukan 

aktivitas belajar secara aktif dan masih perlu perbaikan lagi. Karena, pada prosesnya 

sebagian besar siswa belum begitu bisa menguasai keterampilan baik dari segi gerak 

tanpa bola maupun keterampilan dengan bola walaupun oleh peneliti telah dijelaskan 

sebelumnya. Siswa masih sebatas antusias dengan modifikasi-modifikasi yang 

diterapkan oleh peneliti. Selanjutnya pada tindakan II siklus I, peneliti mencoba 

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam tindakan I dan lebih 

mempadu-padankan lagi dengan pendekatan taktis. Berdasarkan format WAB pada 

siklus I tindakan II, waktu aktivitas siswa diperoleh 42 menit dengan prosentase 

sebesar 52%, artinya selama 42 menit tersebut adalah waktu yang dilakukan oleh 

sebagian besar siswa dari menit 0 sampai menit ke 80 untuk melakukan aktivitas 

belajar secara aktif dan pada tindakan II ini terdapat peningkatan waktu aktivitas. 

Antusias siswa pun semakin meningkat karena modifikasi permainan oleh peneliti 

ditingkatkan lagi. Namun masih ada beberapa siswa yang belum menguasai 

keterampilan sehingga terkadang dari beberapa siswa tersebut melakukan aktivitas 

lain seperti mengobrol dan bercanda dengan teman satu tim. Berdasarkan hal tersebut 

peneliti akan memperbaiki di siklus II. 
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Pada proses siklus II tindakan I, peneliti mencoba memperbaiki dari segi 

penyampaian materi dan proses pelaksanaan pembelajarannya. Dengan memperbaiki 

modifikasi permainannya siswa cukup antusias dalam melakukan pembelajaran 

terlebih pada saat peneliti melakukan proses drill servis bawah dengan menggunakan 

sasaran angka. Berdasarkan format WAB pada siklus II tindakan I, waktu aktivitas 

siswa diperoleh 46 menit dengan prosentase sebesar 57%, artinya selama 46 menit 

tersebut adalah waktu yang dilakukan oleh sebagian besar siswa dari menit 0 sampai 

menit ke 80 untuk melakukan aktivitas belajar secara aktif dan pada siklus II tindakan 

I ini pun mengalami peningkatan kembali dan peneliti sudah lebih baik dalam 

mengkondisikan siswa jika dibandingkan pada siklus I. Hal ini terlihat ketika peneliti 

mampu mengatur sebagian besar siswa ketika kegiatan awal, kegiatan inti dan 

kegiatan akhir. Akan tetapi setelah peneliti melakukan bimbingan dan berdiskusi 

dengan dosen pembimbing, ada beberapa hal yang kurang mendetail dalam penulisan 

catatan lapangan dan instrument WAB. Sehingga dosen pembimbing menyarankan 

untuk mengulang kembali melalui tindakan II (pengulangan untuk perbaikan dari 

tindakan I) dengan RPP dan materi yang sama. Ketika peneliti melakukan 

pengulangan kembali, siswa sangat antusias dengan pembelajaran aktivitas volley ball 

likes game yang oleh peneliti diterapkan dan berdasarkan format WAB, waktu 

aktivitas siswa pun kembali mengalami peningkatan mencapai 60% dengan waktu 

aktivitas siswa 48 menit, artinya selama 48 menit tersebut adalah waktu yang 

dilakukan oleh sebagian besar siswa dari menit 0 sampai menit ke 80 untuk 

melakukan aktivitas belajar secara aktif. Disamping itu peneliti pun telah melengkapi 

catatan lapangan dan format WAB secara mendetail sesuai saran dari dosen 

pembimbing. Terkait pekembangan hasil waktu aktif belajar ini, terlihat bahwa siswa 

akan lebih berpartisipasi dan bergerak secara aktif apabila guru dapat dapat 

memanfaatkan waktu aktif belajar siswa dengan baik dan bisa menerapkan 

pendekatan atau model pembelajaran yang dapat membuat siswa antusias dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran PJOK khususnya pada permainan bola voli.  

Tentunya secara keseluruhan, upaya peneliti dalam mengembangkan waktu aktif 

belajar siswa adalah berkat hasil diskusi antara peneliti dan observer dalam 
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merefleksi pembelajaran dari setiap tindakan yang peneliti terapkan kepada siswa. 

Disamping itu bimbingan dengan dosen merupakan hal yang paling penting dalam 

setiap tahap peneliti guna adanya perubahan ke arah yang lebih baik dalam 

menerapkan setiap tindakan. 

2. Pelaksanaan Implementasi Pembelajaran Aktivitas Volley Ball Likes Game  

Penggunaan dengan pembelajaran aktivitas volley ball likes game dalam 

pembelajaran PJOK, siswa dapat bergerak secara aktif dan memiliki motivasi serta 

partisipasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang pada awalnya belum 

terlalu faham bagaimana mengaplikasikan pembelajaran permainan bola voli di 

pembelajaran PJOK, setelah siswa melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran aktivitas volley ball likes game  siswa dapat lebih mengerti bagaimana 

mengaplikasikan pembelajaran permainan bola voli di mata pelajaran PJOK. 

Tentunya hal tersebut tidak lepas dari paradigma siswa yang pada saat peneliti 

melakukan observasi, dapat disimpulkan bahwa sebagian dari siswa menganggap 

bahwa pembelajaran bola voli di sekolah pada umumnya masih monoton. Berbagai 

alasan diungkapkan oleh siswa seperti bola yang dirasa keras sehingga siswa tidak 

nyaman, net yang dirasa terlalu tinggi, ukuran lapangan yang terlalu besar dan lain 

sebagainya. Hal-hal tersebut diungkapan karena dalam konteks pembelajaran di 

sekolah, basic daripada siswa bukanlah atlit. Artinya siswa-siswa tersebut memiliki 

keterampilan yang berbeda-beda. 

Pendekatan permainan seperti pembelajaran aktivitas volley ball likes game 

dalam pembelajaran PJOK apabila diterapkan, hal-hal seperti menunggu giliran, bola 

yang keras, metode guru yang masih kurang efektif dan hal lainnya kecil 

kemungkinan tidak akan terjadi. Karena, pembelajaran aktivitas volley ball likes 

game bisa menjadi alternatif pembelajaran pendekatan permainan yang dapat 

meningkatkan partisipasi dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran permainan 

bola voli pada mata pelajaran PJOK. Dengan demikian secara keseluruhan 

implementasi pembelajaran aktivitas volley ball likes game tepat digunakan dalam 

pembelajaran PJOK, sehingga waktu aktif  belajar siswa semakin meningkat serta 
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pembelajaran aktivitas volley ball likes game dapat memicu proses jumlah waktu aktif 

belajar (JWAB). 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, ada 

beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai saran atau masukan untuk sekolah 

yaitu, sebagai berikut:  

1. Proses pembelajaran menggunakan pembelajaran volley ball likes game dapat 

diterapkan dalam pembelajaran PJOK di SMP N 1 Bandung, khususnya siswa 

kelas VIII 3. berdasarkan hal tersebut, disarankan bagi para guru PJOK untuk 

menggunakan pembelajaran volley ball likes game dalam proses pembelajaran 

permainan bola voli di sekolah. 

2. Melalui pembelajaran aktivitas volley ball likes game siswa berkesempatan 

belajar mengaplikasikan suatu penerapan pembelajaran dari hal-hal yang baru 

seperti modifikasi permainan dan modifikasi alat atau media pembelajaran. 

Pembelajaran aktivitas volley ball likes game dapat menjadikan siswa lebih 

termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam mengikuti proses pembelajaran PJOK. 

3. Bagi pihak sekolah, ini merupakan momentum untuk dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran PJOK di SMP 1 Bandung. 


