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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian Tindakan Kelas tentang Implementasi Aktivitas Pembelajaran Basic 

Games dalam Upaya Meningkatkan Waktu Aktif Belajar telah dilaksanakan 

dalam 2 siklus kegiatan, menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi aktivitas 

pembelajaran basic games dapat meningkatkan jumlah waktu aktif belajar siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini penulis mempunyai saran-saran yang 

dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Kepada para guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, hasil 

penelitian ini membuktikan bahwa implementasi  pembelajaran Basic 

Games memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan waktu 

aktif belajar siswa sekolah dasar, sehingga penulis menyarankan untuk 

menerapkan pembelajaran Basic Games dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah. 

2. Kepada peneliti lain yang berminat meneliti tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan permainan dan jumlah waktu aktif belajar dapat melakukan 

penelitian kembali demi kemajuan ilmu pendidikan khususnya bidang 

keilmuan pendidikan jasmani. 

3. Aktivitas pembelajaran Basic Games dapat dijadikan salah satu alternatif 

model pembelajaran permainan yang bisa diberikan untuk meningkatkan 

jumlah waktu aktif  belajar siswa sekolah dasar. 

 

C. Implementasi Basic Games dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani 

1. Dalam praktek langsung di lapangan penulis akan melaksanakan 

pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran basic games karena model-

model permainan dalam basic games dirasa cocok untuk diberikan pada 
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anak usia sekolah dasar. Selain itu, berbagai model permainan dalam basic 

games juga sesuai dengan kurikulum yang dipakai di sekolah-sekolah. 

Berbagai macam permainan dalam basic games merupakan modifikasi dari 

pemainan-permainan yang memiliki aturan baku, misalnya permainan bola 

basket, tetapi dalam basic games permainan bola basket tersebut 

dimodifikasi sedemikian rupa agar permainannya lebih menyenangkan.  

2.  Penulis akan menginformasikan hasil penelitian ini ke dalam jurnal agar 

memudahkan peneliti yang lain yang mempunyai atau akan melakukan 

peneitian sejenis dapat lebih mudah dalam mengerjakan penelitiannya 

karena dapat dijadikan contoh. Selain itu dapat terlihat kelebihan maupun 

kekurangan dari penelitian yang sudah dilakukan sehingga penelitian 

selanjutnya bisa lebih dari penelitian yang sebelumnya. 

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan, semoga hasil 

dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan menjadi sumbangsih yang 

berarti bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. 


