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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, pengolahan data, dan 

analisis data mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif dalam 

pembelajaran senam lantai gerakan roll depan dan roll belakang, peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Secara umum, kemampuan siswa dalam pembelajaran senam lantai 

gerakan roll depan dan roll belakang sebelum diberikannya perlakuan 

model pembelajaran kooperatif masih sangat rendah. Hal tersebut 

dibuktikan dengan hasil tes awal yang hanya menunjukkan presentase 

sebesar 52% roll depan dan 40 % roll belakang. Rendahnya presentase 

hasil tes awal tersebut disebabkan oleh berbagai permasalahan yang 

terdapat dari faktor internal maupun eksternal. Namun, hal yang 

menjadi sorotan rendahanya hasil tes awal pembelajaran senam lantai 

gerakan roll depan dan roll belakang dikarenakan siswa yang masih 

merasa kurang percaya diri, takut, dan kurangnya informasi gerakan 

roll depan dan roll belakang secara benar dan aman sehingga tidak 

mengakibatkan cidera. 

2. Setelah berdiskusi dengan guru pamong, model pembelajaran 

kooperatif dipilih untuk pembelajaran senam lantai gerakan roll depan 

dan roll belakang guna menjawab permasalahan siswa dan 

meningkatkan hasil keterampilan. Pembelajaran senam lantai gerakan 

roll depan dan roll belakang menggunakan model pembelajaran 

kooperatif dibagi atas dua siklus, yang setiap siklus dibagi menjadi dua 

tindakan. Secara keseluruhan, setiap siklus dan tindakan mengalami 

peningkatan yang cukup pesat. Hal tersebut terbukti dengan adanya 

hasil presentase setiap siklus dan tindakannya,roll depan  yaitu siklus 1 

tindakan 1 sebesar 56%, siklus 1 tindakan 2 sebesar 66%, siklus 2 

tindakan 1 sebesar 74%, dan terakhir siklus 2 tindakan 2 sebesar 80%.  

Roll belakang yaitu siklus 1 tindakan 1 sebesar 42%, siklus 1 tindakan 

2 sebesar 58%, siklus 2 tindakan 1 sebesar 68%, dan terakhir siklus 2 

tindakan 2 sebesar 76%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan 

bahwa pembelajaran senam lantai gerakan roll depan dan roll belakang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif efektif. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapan 

saran untuk guru maupun peneliti selanjutnya, sebagai berikut. 

1. Sebaiknya, guru memberikan pemahaman mengenai materi senam 

lantai gerakan roll depan dan roll belakang yang dikemas dengan 

secara menarik sehingga siswa lebih mudah memahami materi. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, alangkah lebih baiknya untuk menambah 

siklus dan tindakan dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal. 

 


