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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan gerak dasar 

lokomotor melalui pembelajaran permainan tradisional bentengan, disetiap 

tindakan penelitian menerapkan aktivitas permainan tradisional bentengan yang 

dimodifikasi dan tingkat kesulitannya dari yang berbeda dari yang termudah 

sampai yang tersulit. 

Pada tahap observasi awal penelitian hanya melihat kemampuan gerak dasar 

lokomotor tanpa melihat menerapkan aktivitas permainan untuk melihat gerak 

dasar lokomotor siswa, ternyata kurang dari yang diharapkan siswa cenderung 

belum menguasai gerak dasar lokomotor. Selanjutnya dari hasil pengamatan yang 

ternyata gerak dasar lokomotor masih sangat kurang, penelitian melanjutkan ke 

siklus 1 (tindakan 1 ) dengan menerapkan aktivitas permainan bentengan yang 

dimodifikasi dengan jalan cepat untuk mengacu gerak dasar lokomotor jalan, 

setelah diberikan aktivitas permainan siswa bagi kelompok sesuai yang sudah 

ditentukan untuk bermain bentengan yang dimodifikasi dengan jalan cepat siswa 

masih terlihat keterampilan, keputusan dan kerjasama nya belum meningkat, dan 

kurang berinteraksi dengan kelompok mengalami peningkatan 20% dari observasi 

awal. Selanjutnya peneliti melanjutkan ke siklus 1 (tindakan 2) dengan 

menerapkan aktivitas permainan bentengan yang dimodifikasi dengan lompat 

mengacu untuk gerak dasar lokomotor lompat, setelah diberikan permainan 

bentengan yang dimodifikasi dengan lompat siswa sudah mulai terlihat 

keterampilan, keputusan dan kerjasamanya mengalmai peningkatan 50% dari 

tindakan 1. Kemudian pada siklus 2 (tindakan 1) dengan menerapkan permainan 

bentengan yang sebenarnya mengacu untuk gerak dasar lokomotor lari, setelah 

diberikan permianan bentengan yang sebenarnya siswa mengalami peningkatan 

70% dari siklus 1 tindakan 2. Kemudian peneliti melanjutkan ke siklus 2 
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(tindakan 2) dengan menerapkan aktivitas yang sama dengan siklus 2 tindakan 1, 

keterampilan, keputusan dan kerjasama siswa mengalami peningkatan yang 

bagus.  

Berdasarkan dengan hasil yang didapat mulai dari observasi awal sampai 

siklus 2 (tindakan 2) mengalami peningkatan disetiap yang dilaksanakan. Maka 

dapat disimpulkan, bahwa melalui aktivitas permainan tradisional bentengan 

dapat meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotor siswa kelas 3 SDN 

Gegerkalong Girang 1-2. Hal ini ditunjukan oleh antusias siswa yang baik dalam 

mengikuti aktivitas pembelajaran, aktivitas gerak anak, dan terjadinya interaksi 

yang baik antar pendidik dan anak, maupun interaksi dalam lingkungan siswa. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengemukakan implikasi sebagai berikut:  

1. menurut para ahli seperti Singer (1980), Fleishman (1972), serta Schmid 

(1991) (dalam Mahendra dan Ma’mun, 1998, hlm. 142) mengatakan 

bahwa “kemampuan diartikan sebagai ciri individual yang diwariskan dan 

relative abadi yang mendasari serta mendukung terbentuknya 

keterampilan”. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah segala 

sesuatu yang dimiliki oleh seseorang bersifat bahwa lahirlah dan bersifat 

menetap yang berpengaruh terhadap pembentukan keterampilan 

seseorang, 

2. Menurut Mahendra (2015, hlm. 40) menjelaskan bahwa: “Gerak dasar 

lokomotor diartikan sebagai gerakan atau keterampilan yang 

menyebabkan tubuh pindah tempat, sehingga dibuktikan dengan adanya 

perpindahan tubuh (traveling) dari satu titik ke titik lain”. 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengemukakan rekomendasi sebagai berikut: 
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1. Bagi guru pendidikan jasmani, hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

menerapkan unsur bermain dalam pembelajaran pendidikan jasmani dapat 

meningkatkan kemampuan gerak dasar lokomotor melalui pembelajar 

permainan tradisional bentengan, sehingga disarankan untuk menerapkan 

unsur bermain dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. 

2. Bagi sekolah, dapat mendukung dan memfasilitasi proses pembelajaran 

pendidikan jasmani untuk mengembangkan sikap saling berinteraksi, 

saling bekerjasama melalui aktivitas pendidikan jasmani. 

3. Kepada rekan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian tentang 

kemampuan gerak dasar lokomotor dalam pembelajaran permainan 

tradisional bentengan, penulis di sarankan untuk diadakan penelitian lebih 

lanjut agar dapat mengembangkan dan meningkatkan segala aspek 

terkandung dalam permainan bentengan. 

 


