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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, 

peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif 

bagi peserta didik dengan hambatan pendengaran di kelas IV SLB-B Sumbersari 

berjalan cukup baik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di 

kelas IV SLB-B Sumbersari adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Kurikulum 2013. Adapun bentuk kurikulum yang digunakan pada KTSP terdapat 

dalam buku pengembangan kurikulum pendidikan adaptif dan untuk Kurikulum 2013 

terdapat dalam buku pedoman guru yang dimiliki oleh wali kelas.  

Pada perencanan pembelajaran pendidikan jasmani adaptif di kelas IV SLB-B 

Sumbersari, guru PJOK tidak membuat Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

sebagai bukti tertulis, sedangkan wali kelas IV sudah membuat RPP secara tematik.  

Pendidikan jasmani adaptif di kelas IV SLB-B Sumbersari, telah dilaksanakan 

secara mata pelajaran maupun tematik. Adapun yang melaksanakan pembelajaran 

secara mata pelajaran adalah guru PJOK, sedangkan wali kelas melaksanakan 

pembelajaran secara tematik. Pada saat pelaksanaan, guru PJOK menganalisis 

terlebih dahulu kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan seluruh 

peserta didik dilibatkan dalam pelaksanaan pembelajaran, sedangkan wali kelas pada 

pelaksanaan harus memancing terlebih dahulu pengetahuan peserta didik tentang 

materi pembelajaran. Apabila peserta didik sudah tahu, wali kelas akan melanjutkan 

materi dengan menjelaskan cara melakukan yang benar seperti apa, dicontohkan, dan 

wali kelas meminta untuk dipraktikkan kembali oleh peserta didik.  

Adapun kesulitan yang dihadapi yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran dan 

kesulitan dalam sarana dan prasarana. Oleh karena itu, dalam mengatasi kesulitan 

pada sarana prasarana, baik Guru PJOK maupun wali kelas sudah melakukan upaya-
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upaya. Upaya tersebut diantaranya pada saat pelaksanaan pembelajaran guru PJOK 

melakukan banyak pengulangan dalam instruksi-instruksi dan sesekali menggunakan 

Bahasa Isyarat, sedangkan wali kelas melakukan upaya mencontohkan dan 

mengoreksi gerakan peserta didik apabila ada yang kurang tepat. Adapun pada 

kesulitan dalam sarana prasarana, guru PJOK maupun wali kelas telah melakukan 

upaya dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan melakukan kegiatan di lapangan 

Gasibu Mini (Gasmin) jika lapangan di sekolah tidak memungkinkan, sedangkan 

dalam inventarisir peserta didik sudah dibiasakan untuk mengambil dan menyimpan 

kembali alat olahraga di tempat semula. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan yang ada, peneliti merumuskan beberapa saran yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi guru, pihak sekolah, maupun peneliti selanjutnya. 

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Guru 

Setelah melakukan penelitian di SLB-B Sumbersari terkait pelaksanaan 

pendidikan jasmani adaptif pada peserta didik kelas IV, peneliti menemukan bahwa 

guru telah melakukan banyak upaya agar pembelajaran berjalan dengan baik ditengah 

keterbatasan maupun hambatan yang dialami guru di sekolah. Hal ini, tentu saja 

sangat patut diapresiasi karena pada pelaksanaan pembelajaran secara tematik 

maupun mata pelajaran, guru telah mampu membuat peserta didik untuk dapat 

berpartisipasi dalam pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Selain berbagai hal 

positif yang ditemukan, peneliti juga menemukan beberapa hal yang masih perlu 

dikembangkan juga disempurnakan dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan 

jasmani adaptif tersebut. Peneliti berpendapat beberapa hal yang perlu dikembangkan 

dan disempurnakan itu diantaranya adalah seharusnya lebih sering lagi dilakukan 

diskusi atau sharing baik anatara guru maupun kepala sekolah terkait kurikulum 

maupun pembelajaran yang telah dijalankan, sehingga untuk kedepannya diharapkan 

pembelajaran yang akan diberikan dapat lebih bisa mengakomodir kebutuhan peserta 

didik dan tidak menutup kemungkinan bisa menjadi jalan bagi untuk berprestasi. 
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2. Bagi Sekolah  

Partisipasi yang diberikan oleh pihak sekolah baik dari kepala sekolah maupun 

warga sekolah dalam pelaksanan pendidikan jasmani adaptif sudah cukup baik. 

Kepala sekolah telah menjalankan perannya sebagai supervisi dengan memantau 

jalannya pembelajaran pendidikan jasmani adaptif. Ini merupakan hal yang positif 

dan perlu adanya peningkatan agar apa yang telah dilakukan dapat terus berkembang 

menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran umum 

pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik dengan hambatan 

pendengaran di kelas IV SLB-B Sumbersari, namun hal-hal yang menjadi kendala 

maupun dalam pelaksanaan pendidikan jasmani adaptif tersebut bukan hanya terjadi 

di kelas IV SLB-B Sumbersari saja, akan tetapi bisa saja terjadi di semua SLB. Maka 

dari itu, bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk meneliti pada 

pembahasan yang berkaitan pendidikan jasmani adaptif hendaknya bisa lebih fokus 

dan detail lagi untuk menemukan hal apa saja yang menjadi hambatan dan perlu 

diperbaiki. Jadi, hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi guru, pihak 

sekolah, maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan sehingga pelaksanaan 

pendidikan jasmani adaptif di SLB dapat berkembang dan memberikan dampak yang 

positif, terutama bagi peserta didik itu sendiri. Saran bagi peneliti selanjutnya agar 

dapat mengkaji penelitian relevan yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan 

pendidikan jasmani adaptif di kelas yang berbeda, SLB-B lain, maupun di SLB 

dengan kekhususan yang lainnya. Hal ini dilakukan agar peneliti selanjutnya dapat 

terbuka wawasan dan pengetahuannya tentang pelaksanaan pendidikan jasmani 

adaptif. 


