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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan selama 2 siklus dimana 

setiap siklus terdapat 2 tindakan, didapatkan peningkatan hasil belajar 

keterampilan tenis meja pada siswa kelas VII khususnya kelas VII B di SMP 

Negeri 1 Bantarujeg. Karena peningkatan hasil data yang mampu mencapai 

kriteria ketuntasan minimal atau dalam penelitian ini hasil telah mencapai 

indikator keberhasilan tindakan, maka peneliti menyimpulkan bahwa materi 

pembelajaran tenis meja dengan menggunakan modifikasi proses dan alat 

pembelajaran mampu meningkatkan hasil belajar keterampilan tenis meja dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani pada siswa kelas VII B SMP Negeri 1 

Bantarujeg.  

B. Implikasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengemukakan implikasi sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian menunjukan adanya perubahan hasil belajar siswa setelah 

menggunakan modifikasi proses dan alat pembelajaran dalam pembelajaran 

permainan tenis meja. Hal tersebut diperkuat oleh Bahagia dan Mujianto (2009, 

hlm 25) mengemukakkan bahwa:  

Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru 

penjas agar proses pembelajaran penjas dapat mencerminkan 

Developmentally Appropriate Practice (DAP). Artinya bahwa tugas ajar yang 

disampaikan harus memperhatikan perubahan kemampuan atau kondisi anak, 

dan dapat membantu mendorong perubahan tersebut.  

2. Dengan metodologi penelitian yang penulis gunakan, hasil penelitian 

menunjukkan penerapan modifikasi proses dan alat pembelajaran mampu 

meningkatkan hasil belajar keterampilan tenis meja. Bagi mahasiswa yang akan 

mengadakan penelitian lebih lanjut diharapkan melakukan kajian yang lebih 

kompleks.  
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C. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, ada beberapa hal 

yang dapat disampaikan sebagai saran atau masukan yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan wahana informasi untuk meningkatkan hasil belajar 

khususnya pembelajaran tenis meja di sekolah dengan menggunakan 

modifikasi proses dan alat pembelajaran.  

2. Dalam memberikan materi pembelajaran sebaiknya pembelajaran olahraga 

permainaan di sekolah sebaiknya guru bisa mengajarkan materi lain, tidak 

hanya olahraga permainan bola besar. Walaupun dengan sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah.  

3. Memberikan pembelajaran kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar 

khususnya pembelajaran tenis meja, dengan harapan semua siswa dapat 

memahami pembelajaran tenis meja. 

4. Bagi siswa, diharapkan dapat memberikan berbagai dukungan terhadap 

proses belajar mengajar dan dapat terlaksana dengan baik. Karena untuk 

itu dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran, perlu didukung oleh 

semua pihak termasuk sarana dan prasarana yang mencukupi.  


