BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Dari hasil observasi pembelajaran passing bawah bolavoli diketahui bahwa
terjadi peningkatan rata-rata dari kemampuan siswa dalam pembelajaran bolavoli,
khususnya pada passing bawah. Baik dari observasi pertama hingga observasi
siklus ke satu dan ke dua.
Melihat dari adanya peningkatan rata-rata hasil tes pembelajaran passing
bawah bolavoli di SD Mekarjaya Kab. Bandung tentunya dapat disimpulkan
bahwa dengan penggunaan media alat bantu berupa papan dan bola modifikasi,
siswa dapat lebih meningkatkan kemampuannya dalam pembelajaran bolavoli,
khususnya passing bawah bolavoli.
Tentu saja hal ini bisa terjadi dikarenakan, penggunaan media alat bantu
berupa papan dan bola modifikasi, siswa dapat lebih leluasa dan lebih mudah
dalam melakukan pembelajaran passing bawah bolavoli. Dari kemudahan
menggunakan alat bantu berupa papan dan bola modifikasi tersebut, secara tidak
langsung siswa memahami gerakan passing bawah bolavoli. Dari segi psikologi
siswa sudah berani melakukan gerakan passing bawah bolavoli tanpa
menggunakan alat bantu dan bola modifikasi. Dari segi afektif, siswa dapat lebih
bersemangat untuk melakukan gerakan menggunakan alat bantu. Hingga hasil
akhri dari tiga ranah tersebut secara keseluruhan siswa dapat lebih meningkatkan
keterampilan passing bawah bolavoli.
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B. Saran
Adapun saran yang disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian
dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa hasil pembelajaran dengan
menggunakan media papan dan bola modifikasi pada pembelajaran passing
bawah bolavoli memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelumnya
tanpa menggunakan media alat bantu papan dan bola modifikasi. Dengan
demikian disarankan untuk pengajaran passing bawah bola voli yang diajarkan
di SD Mekarjaya Kab. Bandung pengajar dapat menggunakan media alat
bantu berupa papan dan bola modifikasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan
menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian
diperoleh dengan maksimal serta dengan faktor – faktor lain yang dapat
mempengaruhi hasil. Serta untuk penelitian berupa tindakan kelas baiknya
guru yang berada di sekolah tersebut dapat membantu dalam masalah yang
ada di kelas tersebut.
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