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BAB V 

  PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pada pembahasan bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan yang signifikan dari tingkat kebugaran jasmani antara 

siswa yang mengikuti dan tidak mengikuti ekstrakurikuler pecinta alam, 

dimana nilai rata-rata tes kebugaran jasmani siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler pecinta alam lebih besar dibandingkan dengan nilai rata-rata 

kuesioner tanggung jawab siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pecinta 

alam. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan daritanggung jawab siswa dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani antara siswa yang mengikuti dan tidak 

mengikuti ekstrakurikuler pecinta alam, dimana nilai rata-rata kuesioner 

tanggung jawab siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pecinta alam lebih 

besar dibandingkan dengan nilai rata-rata kuesioner tanggung jawab siswa 

yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pecinta alam. 
3.   

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan selama pelaksanaan penelitian, penulis 

mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Bagi para pembuat kebijakan kurikulum pendidikan jasmani di sekolah. 

Pendidikan jasmani di sekolah dewasa ini cenderung lebih kearah 

pembinaan keterampilan olahraga atau fisik secara umum saja. Sementara 

peningkatan tanggung jawab siswa agak terabaikan. Sebetulnya dengan 

pendidikan luar sekolah yang terdapat dalam materi penjas yang berlandaskan 

experiential learning dapat meningkatkan tanggung jawab. Oleh karena itu perlu 

adanya pengkajian ulang mengenai pengembangan kurikulum pendidikan 
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jasmani dan olahraga di sekolah. Selain itu, sekolah harus lebih memperhatikan 

dan mementingkan akan kegiatan siswa baik kegiatan intrakurikuler maupun 

ekstrakurikuler. 

2. Bagi guru pendidikan jasmani di sekolah. 

Guru diharapkan menjadikan materi pendidikan luar kelas sama 

pentingnya dengan materi lain dan mempertimbangkan sekaligus mencoba 

metode mengajar dengan kegiatan outdoor education berlandaskan experiential 

learning seperti yang terdapat dalam kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam. 

Kegiatan tersebut sudah dibuktikan dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan 

tanggung jawab. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Dalam penelitian ini penulis belum mengungkap secara keseluruhan 

manfaat dari kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam, penulis hanya mengungkap 

perbedaan tingkat kebugaran jasmani dan tanggung jawab siswa yang mengikuti 

dan yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam. Sedangkan 

kegiatan-kegiatan secara rinci yang terdapat dalam ekstrakurikuler pecinta alam 

yang sekiranya dapat mempengaruhi kemampuan kognisi dan afeksi. Dengan 

demikian, penulis berharap agar ada peneliti berikutnya yang dapat mengungkap 

mengenai kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam secara rinci yang dapat 

mempengaruhi kognisi dan afeksi lebih spesifik lagi. Jenis kegiatan 

ekstrakurikuler pecinta alam yang digunakan juga diharapkan dapat lebih 

bervariasi lagi, terutama dapat melibatkan tiga aspek pembelajaran yaitu: 

psikomotor, afeksi dan kognisi. 

 


