BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berikut ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh
dari temuan di lapangan selama pelaksanaan penelitian pembelajaran passing
bawah permainan bola voli pada kelas V SDN 2 PagundanKecamatan
Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Kedua hal tersebut akan diuraikan sebagai
berikut.
A. Kesimpulan
Pembelajaranpassingbawahmelaluimetodeguided discovery di kelas V
SDN

2

PagundanKecamatanLebakwangiKabupatenKuninganpadaprosesnyameliputipere
ncanaan, pelaksanaan kinerja gurudanaktivitassiswa, danevaluasisebagaiberikut.
1. Perencanaanyang

dilakukanpada

pembelajaranpassingbawahmelaluimetodeguided
discoverydimulaidenganmenganalisisperumusantujuanpembelajaran,
mengembangkandanmengorganisasikanmaterisumberbelajardanmetodepembel
ajaran, merencanakan scenario kegiatanpembelajaran, merencanakanprosedur,
jenisdanmenyiapkanalatpenilaian,
dantampilandokumenrencanapembelajaranuntukmengetahuihasilpembelajaran
passing

bawahpermainan

bola

volimelaluimetode

Berikuthasildariperencanaantersebutdariobservasidata

guided

discovery.

awalhanya

60%,

makapenelitimelakuanpenelitiandarisiklus I sampaisiklus III, siklus I menjadi
70%, sikluske

II menjadi 85% danpadasiklus

III menjadi

makadapatdisimpulkanpeningkatandariperencanaaninitelahmencapai

100%,
target

yang telahditetapkan.
2. Pelaksanaan PembelajaranKinerja guru dalam pembelajaran passing bawah
permainan bola voli melalui metode guided discovery mengalami peningkatan.
Berdasarkan analisis selama pembelajaran dapat dilihat peningkatan proses
pembelajaran dari setiap siklusnya. Terlihat dari data awal hanya 62% , pada
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siklus I menjadi 71% , Siklus II menjadi 83%, da pada Siklus III menjadi
100%. Maka dapat dikatakan pelaksanaan ini telah mencapai tagert yang telah
ditentukan.
3.Dalam Aktivitas siswa setelah pembelajaran passing bawah permainan bola
voli melalui metode guided discoverymengalami peningkatan. Berdasarkan
analisis selama pembelajaran dapat dilihat hampir seluruh siswa menunjukkan
peningkatan dalam aktivitas pembelajaran. Para siswa merasa lebih
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Berikut peningkatan dari data
awal sampai siklus III, mulai dari data awal terlihat 49%, lalu siklus I
meningkat menjadi 60% kemudian siklus II menjadi 75% dan pada siklus III
menjadi 85%, maka dapat disimpulkan peningkatan aktivitas siswa telah
mencapai target yang telah ditentukan.
4. Peningkatan hasil belajar passing bawah yang dilaksanakan di kelasV SDN
2PagundanKecamatanLebakwangiKabupatenKuninganmelalui Metode guided
discoverymenunjukan peningkatan hasil belajar yang signifikan dari setiap
siklusnya, dapat dilihat peningkatan mulai dari data awal, siklus I, siklus II dan
siklus III berikut rincian peningkatanya, mulai dari data awal 7 orangyang
tuntasatau29%, lalu meningkat pada siklus I menjadi 12orang atau50%, siklus
II menjadi 19 orang atau 79%, dan pada siklus III menjadi 23orang atau 95%.
Maka dapat disimpulkan bahwa metode guided discovery dapat meningkatkan
hasil dari pembelajaran passing bawah.

B. Saran
Denganpembahasandankesimpulan

yang

telahdiuraikan

di

atasmakadikemukakan saran-saran sebagaiberikut :
1. Bagi Guru
a. Metode guided discoverymerupakan salah satu alternatif yang dapat
digunakan dan diterapkan oleh guru pendidikan jasmani dalam pembelajaran
passing bawah. Namun demikian, guru pendidikan jasmani harus mampu
memilih dan mengembangkan metode maupun tehnik pembelajaran lainnya
yang cocok untuk diterapkan pada pembelajaran dengan memperhatikan
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karakteristik siswa, kedalaman materi, dan hal-hal lainya yang masih perlu
dipertimbangkan.
b. Guru sebagai fasilitator harus mau dan mampu mengadakan perubahan pada
cara mengajar yang tadinya lebih banyak terpusat pada guru, sekarang harus
mulai merubahnya menjadi suatu pembelajaran yang lebih menitikberatkan
pada keaktifan dan kreatifitas peserta didik sehingga pembelajaran itu akan
lebih menarik.
2. BagiSiswa
a. Teknik dasar passing bawah perlu diajarkan kepada para siswa dengan
memperhatikan tingkat perkembangan siswa.
b. Para siswa perlu dibina untuk melakukan passing bawah yang bermanfaat bagi
dirinya, sehingga dengan pembelajaran passing bawah permainan bola voli ini
nantinya siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
c. Diperlukan penggalian potensi masing-masing siswa dalam pelajaran
pendidikan

jasmani.

Inidimaksudkanuntukmeningkatkanbakat

yang

dimilikisetiapanak.
3. BagiLembagaSekolah
a. Untukmenunjangpelaksanaanpembelajaranpendidikanjasmani,
makapihaksekolahdiharapkanberupayauntukmemberikankontribusi

yang

maksimal agar pembelajaraniniberlangsungdengantuntutankurikulum. Hal
tersebutdapatdilakukandengansaranadanprasaranapenunjangpembelajaranbaik
untuksiswamaupun guru.
b. Pembinaandanpelatihan

yang

jugaperludiadakanolehpihaksekolah,

intensifterhadappara

guru

inidimaksudkan

agar

dapatmeningkatkankemampuanmengajarnyadalamrangkainovasipembelajaran
pendidikanjasmani.
4. Bagi UPI Kampus Sumedang
a.

Sebagaiprodi

penjas

tentangpengajaranPendidikanJasmani.

diharapkanlebihmemperbanyaksarana
Karena

mahasiswa

yangnanti
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mengajar

di

sekolah

dasar

lebihtertarikdalammenguasaimateriPendidikanJasmanisebagaibekalmengajar
di sekolahkelak.
b.

Sebagailembagapendidikantinggipihak

UPI

KampusSumedangdiharapkanlebihmemperbanyakbukusumberpanduantentan
gpengajaranPendidikanJasmanikhususnyauntuk program PGSD Penjas. Agar
mahasiswalebihtertarikdalammenguasaimateriPendidikanJasmanisebagaibeka
lmengajar di sekolahkelak.
5. BagiPeneliti Lain
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bandingan sekaligus landasan
penelitian lanjut yang berhubungan dengan pengembangan pembelajaran.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang
akan melakukan penelitian khususnya dengan menjadikan metode dalam
pembelajaran sebagai tindakan.
c. Bagipeneliti

lain

yang

akanmelakukanpenelitiantindakankelashendaknyamenggunakansumber
lebihbanyaklagi,

yang

sehinggatemuan-

temuandalampelaksanaanpembelajaranpassingbawahinilebihlengkap.

