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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas IV SDN 

Mekarsari dalam pembelajaran gerak ritmik melalui irama musik poco-poco, 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:   

1. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran keterampilan gerak ritmik melalui irama musik 

poco-poco, memberikan arah dan dan acuan yang jelas dalam membelajarkan 

siswa pada materi gerak ritmik. Perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan 

adalah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan. 

Yang dimana, pada RPP siklus I salah satu kegiatan siswa adalah melakukan 

rangkaian gerakan yang guru berikan, pada siklus II salah satu kegiatan siswa 

adalah siswa menciptakan rangkaian gerakan dengan kelompok masing-masing, 

pada siklus III salah satu kegiatan siswa adalah melakukan rangkaian gerakan dari 

masing-masing kelompok. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran mengacu pada langkah-langkah yang terdapat 

di dalam RPP. Pelaksanaan pembelajaran gerak ritmik melalui irama musik poco-

poco diikuti dengan kinerja guru yang maksimal dalam mengarahkan dan 

memotivasi siswa dan bimbingan melalui arahan-arahan dalam melakukan gerak 

ritmik. Pada kegiatan inti pembelajaran, kegiatan banyak terpusat pada guru 

dengan mengajarkan keterampilan gerak ritmik yang benar selanjutnya dibagi ke 
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dalam beberapa kelompok untuk belajar gerak ritmik. Pengelolaan kelas tertib, 

pembelajaran sangat efektif mengembangkan disiplin dan kreativitas.  

3. Hasil Belajar 

Peningkatan kualitas pembelajaran yang meliputi kinerja guru dan 

aktivitas siswa, menunjukan hasil belajar yang nyata, mampu melampaui KKM 

yang ditetapkan sebesar 65. Peningkatan pembelajaran gerak ritmik siswa terbukti 

dari peningkatan tiap siklus. Dimana pada siklus I jumlah siswa yang tuntas 

melakukan gerak ritmik adalah 43,47% atau 10 orang, pada siklus II jumlah siswa 

yang tuntas melakukan gerak ritmik adalah 65,2% atau 15 orang, pada siklus III 

jumlah siswa yang tuntas melakukan gerak ritmik adalah 91,3% atau 21 orang. 

 

B.  SARAN 

Dengan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan di atas maka 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Para guru disarankan untuk memiliki kemauan, keuletan, kreatif dan punya 

keberanian untuk mengembangkan pembelajaran dan mengembangkan 

berbagai potensi, baik potensi diri sebagai guru, potensi lingkungan meupun 

potensi siswa. Karena penelitian membuktikan bahwa pembelajaran gerak 

ritmik yang selama ini dinilai sulit oleh para guru, dengan kerja keras ternyata 

dapat dioptimalkan dengan baik. 

2. Dalam mengembangkan langkah-langkah penerapan pembelajaran gerak 

ritmik melalui irama musik poco-poco guru sebaiknya guru berperan optimal 

sebagai motivator, fasilitator, dan membimbing siswa sebaik-baiknya. 
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3. Dalam pembelajaran penjas materi gerak ritmik, hendaknya guru lebih 

menekankan pada proses bagaimana pengetahuan dan keterampilan itu 

dibangun sendiri oleh siswa, siswa kreatif mengembangkan, memunculkan, 

mempraktikan ide-ide berpikirnya secara mandiri, sehingga akan lebih 

bermakna jika anak menemukan sendiri. 

4. Bagi para siswa untuk lebih kreatif dan mandiri karena inti pendidikan adalah 

kreativitas dan kemandirian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


