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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil pemelajaran aktivitas berlari 

menggunakan implementasi pendekatan bermain  mengalami peningkatan waktu 

aktif belajar siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Karang kancana Kabupaten 

kuningan Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan guru 

(peneliti) dengan mengumpulkan data hasil observasi dari setiap siklus, 

menunjukan adanya peningkatan waktu aktif siswa dalam pembelajarna aktivitas 

berlari yang diperoleh dari data awal dan setiap siklus selalu menunjukan 

peningkatan dari mulai data awal ke siklus I dan siklus II ke siklus III. 

Pada hasil  data awal jumlah waktu aktif belajar yang diperoleh adalah 

sebesar 35.0%, tindakan siklus I sebesar 45.8%, tindakan siklus II sebesar 48.0% 

dan pada tindakan siklus III sebesar 70.8%. Karena skor rata-rata yang diperoleh 

sudah melebihi 50%, maka peneliti merasa penelitian ini dianggap cukup, dan 

tidak melakukan tindakan selanjutnya. Maka dari itu tingkat presentase waktu 

aktif belajar dirasa sudah efektif dan cukup. 

Dengan diterapkannya pendekatan bermain dalam pembelajaran aktivitas 

berlari waktu aktif belajar siswa lebih efektif, siswa selalu bersemangat dan aktif 

dalam tugas gerak yang diberikan dalam pembelajaran aktivitas berlari. Dengan 

demikian melalui implementasi pendekatan bermain dalam pembelajaran aktivitas 

berlari mampu meningkatkan jumlah waktu aktif belajar siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa hal yang 

akan peneliti sampaikan sebagai masukan dan saran setelah melaksanakan 

serangkaian pelaksanaan tindakan. Peneliti berharap agar beberapa saran berikut 

dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan ummnya bagi semua pihak yang 

berkaitan dengan bidang pendidikan. Adapun beberapa hal yang akan peneliti 

sampaikan sebagai masukan dan saran adalah sebagai berikut: 
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1. Perlu adanya pendekatan yang sesuai dengan materi dalam pembelajaran, 

perbaikan pengelolaan waktu dan pasilitas yang pembelajaran. 

2. Menerapkan pendekatan bermain tidak akan menghilangkan unsur materi 

atau poko utama dalam pembelajaran, selama tugas gerak dalam 

permainan yang diberikan masih mengacu pada materi pembelajaran 

yang diberikan.  

3. Rekan-rekan mahasiswa penjas dan juga guru PJOK diharapkan untuk 

mengimplementasikan pendekatan bermain dalam pembelajaran aktivitas 

berlari 

 

Demikian hasil kesimpulan dan saran yang dapat penulis paparkan, 

semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kualitas 

pendidikan khususnya perkembangan pendidikan di Indonesia. Tidak hanya 

waktu aktif belajar yang lebih efektif siswa yang mengikuti pembelajaran 

akan merasa gembira serta tidak merasa jenuh dan  malas dalam  

pembelajaran aktivitas berlari. 


