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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang telah dilaksanakan, 

implementasi pendekatan taktis dapat diterapkan dan dilaksanakan dalam 

pembelajaran permainan futsal. Namun dalam proses pelaksanaan atau 

penerapannya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh peneliti sebagai 

berikut :  

1. Implementasi pendekatan taktis dalam pembelajaran permainan futsal di 

SMP BPI 1 Bandung masih belum terlaksana dengan baik, namun hasil 

penelitian ini menunjukan perkembangan yang positif pada hasil belajar 

dan beberapa domain pembelajaran PJOK, yaitu : 

a. Dalam dimensi afektif, siswa dapat menunjukan perilaku berdoa 

(sebelum dan sesudah) belajar, dan perilaku  perkembangan dalam 

sikap kerja sama. 

b. Dalam dimensi kognitif, siswa dapat memahami konsep dari permainan 

yang diberikan, khususnya yang berhubungan dengan prinsip-prinsip 

taktik dan teknik prinsip permainan futsal, yaitu : keterampilan 

penguasaan bola (mengoper, mengontrol dan mendukung pembawa 

bola. 

c. Dalam dimensi psikomotor, siswa dapat mempraktikan perkembangan 

dan peningkatan taktik dan teknik keterampilan permainan futsal, yaitu 

: keterampilan penguasaan bola (mengoper, mengontrol dan 

mendukung pembawa bola 

2. Mengembangkan potensi peneliti dalam hal pembelajaran, setelah peneliti 

melakukan penelitian ini peneliti lebih memahami tentang implementasi 

pendekatan taktis dalam pembelajaran permainan futsal, sebagai bekal 

pengajaran dan kemampuan peneliti dalam melaksanakan penelitian 

tindakan kelas di sekolah. 

3. Guru PJOK di SMP BPI 1 Bandung menjadi tertarik untuk 

menginplementasikan pendekatan taktis dalam pembelajaran permainan 
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futsal, karna siswa lebih menyukai pembelajaran permainan futsal dengan 

menggunakan pendekatan taktis.  

 

B. Saran  

 

Dengan berpedoman pada data yang diperoleh oleh peneliti, juga dalam 

membantu meningkatkan proses pembelajaran dan mengatasi masalah-masalah 

dalam kegiatan belajar mengajar khususnya dalam pembelajaran permainan futsal. 

Maka penulis menungkapkan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat yaitu sebgai berikut : 

1. Implementasi pendekatan taktis pada pembelajaran PJOK seharusnya terus 

dilaksanakan apalagi terhadap materi ajar yang kompleks seperti permainan 

futsal untuk mengoptimalkan hasil belajar. 

2. Guru PJOK diharapkan membuka wawasan terhadap penerapan pendekatan 

taktis dijaman modern ini agar mendapatkan tujuan pembelajaran yang 

efektif dan efisien. 

3. Guru Pendidikan Jasmani diharapkan bisa menciptakan situasi belajar yang 

kondusif, menarik serta aktif melalui penerapan pendekatan taktis. 

4. Kepada rekan mahasiswa, disarankan untuk menguji kembali terhadap 

penerapan pendekatan taktis ini dengan langkah-langkah yang benar dan 

sistematika agar proses kegiatan belajar mengajar disekolah lebih baik lagi. 

5. Penelitian ini harus dikembangkan dan disempurnakan lagi karena hasil dari 

penelitian ini belum sepenuhnya berhasil atau sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

6. Penelitian tentang proses belajar mengajar ini perlu diteliti dan 

dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan beberapa variabel yang 

bervariasi. 

 


