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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam menerapkan permainan 

tradisional galah asin terhadap pengembangan keterampilan gerak 

dasar anak. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam menerapkan permainan 

tradisional bebentengan terhadap pengembangan keterampilan gerak 

dasar anak. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam menerapkan permainan 

tradisional boy-boyan terhadap pengembangan keterampilan gerak 

dasar anak. 

4. Terdapat pengaruh yang signifikan dalam menerapkan permainan 

pembelajaran pendidikan jasmani terhadap pengembangan 

keterampilan gerak dasar anak. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan yang dirumuskan, hal ini berimplikasi pada : 

1. Guru perlu memperkaya dari isi konten atau dari sisi apa yang 

diajarkan pada anak itu tidak hanya tergantung pada kurikulum saja. 

Tapi perkembangan permainan seperti galah asin, bebentengan dan 

boy-boyan juga perlu sering diterapkan atau dimasukan pada 

pembelajaran pendidikan jasmani. 

2. Guru perlu memperbanyak atau menggabungkan elemen-elemen 

permainan tradisional seperti permainan tradisional galah asin, 

bebentengan dan boy-boyan menjadi konten dari penjas. Karena 

didalam kurikulum dinyatakan ada perumusan muatan lokal disamping 

untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal pada generasi penerus 
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bangsa dan dikenal oleh masyarakat melalui sekolah juga karena 

permainan tradisional ini memiliki pengaruh yang baik. 

3. Pengajaran aspek-aspek yang berbasis olahraga yang sering guru 

berikan pada siswa dapat meniru dari sifat permainan tradisional 

dimana dalam pembelajaran tersebut diperbanyak kesempatan untuk 

mengulang atau melakukan keterampilan gerak yang diajarkan. 

4. Menambah wawasan tentang optimalisasi permainan tradisional dalam 

pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar. 

5. Dengan menerapkan permainan tradisional dapat menambah 

pembendaharaan materi pembelajaran bagi guru pendidikan jasmani di 

Sekolah Dasar dalam upaya mengembangkan keterampilan gerak dasar 

anak. 

6. Permainan tradisional disini hanya bersifat suplemen/tambahan yang 

bertujuan untuk menambah perbendaharaan atau menambah 

pengalaman gerak anak. Bukan semata-mata fungsinya bisa 

menggantikan peran penjas itu sendiri. 

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diungkap dibagian sebelumnya, 

maka penulis merekomendasikan sebagai berikut : 

1. Melihat dari antusiasme para siswa dalam mengikuti permainan 

tradisional yang diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani, permainan tradisional ini dapat dijadikan satu 

referensi bagi guru pendidikan jasmani Sekolah Dasar dalam 

menerapkan pembelajaran pendidikan jasmani karena dalam 

permainan tradisional ini selain bermanfaat untuk mempertahankan 

budaya bangsa juga dapat meningkatkan keterampilan gerk dasar anak. 

2. Mengenai kekosongan tentang optimalisasi program pembelajaran 

pendidikan jasmani di Sekolah Dasar. Program pemberian permainan 

tradisional dalam penelitian ini merupakan alternatif program untuk 

pengembangan keterampilan gerak dasar anak melalui tahapan-tahapan 

yang terstruktur dan terencana. 
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3. Permainan tradisional galah asin, bebentengan dan boy-boyan dapat 

menambah pembendaharaan permainan bagi guru pendidikan jasmani 

dalam upaya pengembangan keterampilan gerak dasar anak. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti merekomendasikan untuk meneliti 

lebih jauh tentang pengembangan keterampilan gerak dasar anak 

dalam menerapkan permainan tradisonal galah asin, bebentengan dan 

boy-boyan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mengingat anak-anak 

tersebut membutuhkan program gerak yang dapat mengoptimalisai 

perkembangan geraknya. 

 


