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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan setelah melalui proses 

pengamatan, pengolahan data dan analisis data melalui prosedur stastistika, 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa “Terdapat pengaruh yang signifikan 

melalui penerapan model pembelajaran problem based learning terhadap 

peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran karate di SMP Negeri 12 

Bandung”. 

Berdasarkan kesimpulan diatas model pembelajaran problem based learning 

dapat digunakan disekolah untuk meningkatkan kreativitas siswa selama 

pembelajaran penjas disekolah karena telah mengalami peningkatan yang 

signifikan. Sehingga dalam mengajar pembelajaran  aktivitas beladiri karate 

disekolah, guru dapat menerapkan model tersebut untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, karena pada dasarnya setiap model yang digunakan memiliki 

kekurangan dan kelebihan. 

 

A. Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan pada setiap 

guru mata pelajaran penjas di sekolah, perlu adanya ide kreatif agar mata 

pelajaran penjas bukanlah hal yang membosankan melainkan menyenangkan, 

maka dari itu perlu adanya wawasan agar pemberian materi penjas. Dengan 

demikian siswa dapat berpikir kreatif dan mandiri dalam menyelesaikan setiap 

tugas gerak yang diberikan. 

  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menerangkan bahwa: 

1. Bagi seluruh guru, baik itu pengajar pendidikan jasmani atau pun 

pembaca pada umumnya agar mencoba menerapkan model 

pembalajaran problem based learning untuk dapat meningkatkan 
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kreatifitas siswa dalam belajar dan memberikan suatu stimulus pada 

siswa agar mampu berpikir kreatif dalam menerima tugas gerak baru. 

2. Bagi rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian mengenai 

pengaruh model pembelajaran problem based learning untuk 

melakukan penelitian di sekolah diharapkan memiliki wawasan yang 

lebih luas lagi agar dapat menerapkan dan mengembangkan model 

yang sudah ada. 

 


