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BAB V 

SIMPULAN, IMPILKASI DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Setelah dilaksanakan penelitian selama 2 siklus, setiap siklus terdapat 2 

tindakan, di dapatkan hasil bahwa dari tindakan satu sampai tindakan terakhir ada 

peningkatan keterampilan lempar tangkap bola dalam pembelajaran bola tangan 

pada siswa kelas VIII F SMP Laboratorium-Percontohan UPI. Hal ini terlihat dari 

hasil data penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dari mulai observasi awal 

sampai dengan tindakan terakhir, yaitu data awal adalah 37.10% dan siklus 1 

tindakan 1 adalah 47.11%, siklus 1 tindakan 2 adalah 54.60%, siklus 2 tindakan 1 

adalah 65.35%, dan siklus 2 tindakan 2 adalah 85.63%. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran handball like games 

pada siswa kelas VIII F SMP Laboratorium-Percontohan UPI Kota Bandung telah 

meningkat dari 37.10% menjadi 85.63%. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

merangkum implikasi yang merupakan akibat dari hasil penelitian sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dapat dijadikan salah satu acuan bahan pertimbangan 

bagi guru dalam materi lempat tangkap. 

2. Penerapan handball like games dapat dijadikan salah satu solusi ketika 

mendapatkan masalah keterampilan lempar tangkap. 

3. Guru diharuskan mempunyai kreativitas dan inovasi dalam 

pembelajarannya sehingga materi yang di berikan tidak monoton dan 

dapat menerapkan berbagai strategi pembelajaran pendidikan jasmani. 

 

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan, ada beberapa 

hal yang dapat disampaikan sebagai saran atau masukan yaitu, sebagai berikut: 
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1. Guru pendidikan jasmani, dapat mengembangkan pembelajaran aktivitas 

permainan bola tangan dan inovasi-inovasi baru dalam pendidikan jasmani 

melalui berbagai pendidikan maupun non pendidikan. 

2. Bagi siswa, diharapkan dapat memberikan berbagai dukungan terhadap 

proses belajar mengajar dapat terlakasana dengan baik. Karena untuk dapat 

mencapai keberhasilan dalam pembelajaran. 

3. Bagi orang tua, diharapkan dapat membantu untuk mendukung siswa dalam 

mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. 

4. Bagi lembaga pendidikan, diharapkan dapat terus mendukung dan 

mengembangkan sarana dan prasarana dalam pengembanga pembelajaran 

pendidikan jasmani. 


