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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Penelitian Tindakan Kelas mengenai meningkatkan keterampilan passing 

kaki bagian dalam pada pembelajaran sepak bola melalui media tali bagi siswa 

kelas V SDN 2 Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten 

Cirebon, peneliti dapat megambil kesimpulan dari data yang diperoleh sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan guru yang baik dalam merancang pembelajaran sepak bola 

tentang pembelajaran passing kaki bagian dalam melalui media tali mampu 

meningkatkan perhatian, keaktifan dan memotivasi siswa dalam 

pembelajaran. 

2. Aspek yang dilakukan: 

a. Aktivitas siswa dalam melaksanakan pembelajaran passing kaki bagian 

dalam melalui media tali pada pelaksanaannya siswa antusias dan 

bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dan tanpa mereka sadari 

dapat meningkatkan keterampilan passing bagian dalam karena 

pembelajarannya dikemas dalam bentuk media tali yang berbeda dengan 

pembelajaran sepak bola yang sebenarnya. 

b. Kinerja guru dalam melakukan pembelajaran passing  kaki bagian dalam 

pada pelaksanaannya guru sangat kooperatif dengan siswa, memberikan 

arahan dan masukan kepada siswa yang melakukan kesalahan dan 
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mengarahkan siswa kepada hasil belajar dan kemampuan yang lebih 

baik. 

3. Penerapan media tali pada pembelajaran passing kaki bagian dalam 

menunjukkan adanya peningkatan hasil tes belajar siswa, hal ini dapat 

terlihat berdasarkan hasil analisis data awal tes, siklus I, siklus II, siklus III. 

Untuk hasil belajara pada data tes awal diperoleh siswa yang lulus sebanyak 

6 orang (30%), artinya hasil belajar siswa masih jauh dari yang diharapkan. 

Untuk siklus Iterjadi peningkatan dengan persentase kelulusan menjadi 45% 

atau 9 orang dari total 20 siswa. Untuk siklus II peningkatan yang terjadi 

adalah menjadi 75% atau banyaknya siswa yang lulus berjumlah 15 orang 

dari total 20 siswa. Sedangkan pada siklus III  menghasilkan 90% siswa 

tang lulus dan 10% belum lulus, artinya siswa mampu meningkatkan 

kemampuan  dan mencapai tingkat kelulusan sesuai dengan yang 

siharapkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis , maka dapat dinyatakan 

bahwa “Meningkatkan keterampilan passing  kaki bagian dalam melalui 

media tali batas pada pembelajaran sepak bola di kelas V SDN 2 

Suranenggala Lor Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang passing kaki bagian dalam pada 

pembelajaran sepak bola”. 

B. Saran  

Dengan memperhatikan data yang diperoleh selama proses penelitian yang 

menunjukkan adanya peningkatan kinerja guru, aktivitas siswa dan hasil belajar 

yang diperoleh siswa pada pembelajaran pendidikan jasmani dalam materi passing 
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kaki bagian dalam melalui media tali di kelas V SDN Suranenggala Lor 

Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon, maka dapat disarankan hal-hal 

berikut ini: 

1. Bagi Guru 

a) Guru hendaknya perlu memahami secara mendalam mengenai media tali 

pada pembelajaran sepak bola passing kaki bagian dalam, sehingga dalam 

penerapannya tidak membosankan bagi siswa. 

b) Hendaknya guru lebih dapat mengusai baik itu aspek gerak ataupun materi 

dalam pembelajaran pendidikan jasmani, agar dapat lebih mudah 

menerapkannya pada siswa.  

c) 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 

minitikberatkan pada keaktifan dan kreatifitas peserta didik sehingga 

pembelajaran itu akan lebih menarik. 

2. Bagi Siswa 

a) Para siswa perlu dibina untuk melakukan passing kaki bagian dalam yang 

bermanfaat bagi dirinya, sehingga dengan pembelajaran passing kaki 

bagian dalam nantinya siswa dapat bermain sepak bola dengan baik. 

b) Pentingnya menciptakan suatu proses pembelajaran yang lebih 

menyenagkan dan menuntut siswa belajar lebih aktif dan kreatif dengan 

mengembangkan sendiri materi pembelajaran yang diberikan. 
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c) Diperlukan penggalian potensi masing-masing siswa dalam pelajaran 

pendidikan jasmani. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan bakat yang 

dimiliki setiap anak. 

3. Bagi Sekolah 

Metode permainan dapat menambah pengetahuan guru dalam mengajar 

sehingga tujuan yang telah ditentukan oleh sekolah dapat tercapai dengan baik. 

4. Ditunjukan kepada UPI Kampus Sumedang 

Hasil penelitian meningkatkan keterampilan passing kaki bagian melalui media 

tali dapat dijadikan referensi dalam bahan penelitian. 

  

 

 


