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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan
modifikasi raket sebagai upaya untuk meningkatkan latihan gerak dasar pukulan lob
service forehand bulutangkis pada siswa kelas V SDN 2 Gegesik Kulon Kecamatan
Gegesik Kabupaten Cirebon, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Perencanaan Pembelajaran
Dalam perencanaan pembelajaran, penulis akan menyimpulkan tahap
perencanaan. Yang pertama penulis mempersiapkan materi yang akan disampaikan
dalam pembelajaran gerak dasar lob service forehand, menentukan tujuan
pembelajaran, dampak pengiring, metode pembelajaran, dan penerapan modifikasi
alat pemukul untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan gerak dasar
lob service forehand. Kemudian menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan
menentukan teknik pengolahan data yang akan digunakan untuk mengetahui hasil
belajar dengan modifikasi alat pemukul.
Perencanaan pembelajaran pada Siklus III dapat dikatakan sangat baik, hal ini
dapat dibuktikan dengan persentase pencapaian dalam data awal mencapai 50%,
sehingga diperlukan perbaikan. Setelah melakukan perencanaan untuk perbaikan
maka diperoleh data perencaanaan pada Siklus I 72,75%, Siklus II sebesar 77,5 %,
sedangkan Siklus III 100%. Dengan demikian peningkatan persentase dari data awal
sampai dengan siklus III sebesar 50%.
2.

Kinerja Guru
Pada tahap pelaksanaan pembelajaran, guru menyampaikan tujuan penerapan

modifikasi alat pemukul untuk meningkatkan gerak dasar siswa dalam melakukan
gerak dasar lob service forehand. Penilaian pada akhir pembelajaran dengan
menggunakan tes akhir dan penilaian selama proses pembelajaran. Penilaian proses
pembelajaran dilakukan dengan observasi, wawancara, dan aktivitas siswa yang
meliputi aspek motivasi, disiplin dan sportivitas. Sedangkan penilaian hasil belajar
adalah dengan menggunakan tes praktek gerak dasar lob service forehand.
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Berdasarkan hasil pengamatan observasi pelaksanaan pembelajaran dengan
menggunakan format observasi kinerja guru didapat hasil pada kinerja guru dalam
pelaksanaan pembelajaran sangat baik, hal ini dapat dilihat kinerja guru terus
mengalami peningkatan setiap tindakan yang dilakukan oleh guru. Pada data awal
persentasinya hanya mencapai 50%, hal ini disebabkan pada saat pembelajaran
dilaksanakan guru terlihat kurang siap untuk mengajar, guru hanya membuat RPP dan
instrumen penilaian siswa saja. Guru kurang mengkondisikan siswa terlebih dahulu
pada awal pembelajaran, tujuan pembelajaran pun hanya disampaikan secara sekilas
sehingga siswa kurang memahami apa yang disampaikan guru. Oleh karena itu
diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja guru. Hasil yang dicapai setelah
dilakukan perbaikan pada Siklus I persentasinya mencapai 67,71%, pada siklus II
mencapai 77,5%, sebagai hasil tindakan yang dilakukan oleh guru dengan
memberikan penjelasan yang menarik dan tentang manfaat modifikasi alat pemukul
dan tahapan lambungan bola

agar siswa lebih tertarik lagi dalam pembelajaran,

mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman siswa agar pembelajaran mudah
dipahami. Hasilnya pada siklus III mengalami peningkatan menjadi 100%. Dengan
demikian peningkatan kinerja guru dari data awal hingga siklus III mencapai 50%.
3. Aktivitas Siswa
Aktivitas siswa terus mengalami peningkatan pada setiap pembelajaran yang
dilaksanakan. Observasi Aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar lob service
forehand dengan menggunakan modifikasi alat pemukul yang meliputi, motivasi,
disiplin dan sportivitas. Pada aspek motivasi Siklus I, guru memberikan dorongan
dalam mengikuti pembelajaran dengan memperhatikan kerja keras, keberanian serta
kreativitas. Pada aspek disiplin siklus I, guru memberikan teguran agar siswa dapat
mentaati peraturan, menjaga ketertiban dan bersikap sopan selama pembelajaran. Pada
aspek sportivitas siklus I, adalah dengan mendorong siswa agar mampu menerima
kelebihan orang lain sebagai suatu tantangan agar dapat menjadi lebih baik lagi. Pada
siklus II, ketiga aspek tersebut tampak adanya perubahan yang menujukkan
peningkatan dikarenakan pada proses pembelajaran siklus II dan III, Guru aktif dalam
memberikan semangat kepada siswa sehingga percaya diri siswa meningkat, serta
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memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat bekerja sama, sehingga semua
aktivitas siswa dapat meningkat, misalnya dengan memberi pengertian tentang
bergurau akan menyebabkan celaka pada teman. Berdasarkan analisis selama proses
pembelajaran dapat dilihat hampir seluruh siswa menunjukkan aktivitas yang baik.
Pencapaian aktivitas siswa secara keseluruhan terus meningkat, hal ini
dibuktikan dengan persentase yang terus mengalami peningkatan pada setiap kegiatan
tindakan pembelajaran. Pada siklus I, aktivitas siswa hanya mencapai 30%, sehingga
diperlukan perbaikan untuk meningkatkan aktivitas siswa. Hasil perbaikan tindakan
pada siklus III menunjukkan aktivitas siswa yang mencapai 95%. Target penulis
untuk pencapaian aktivitas siswa sebesar 80,00% sudah dapat tercapai, dengan
demikian dapat dikatakan aktivitas siswa dalam pembelajaran gerak dasar lob service
forehand melalui modifikasi alat pemukul dapat dikatakan sangat baik.
4. Peningkatan Hasil Belajar
Pembelajaran gerak dasar yang digunakan dalam pembelajaran lob service
forehand yang dilakukan pada tiap siklus ada empat aspek yaitu sikap awal, gerakan
perkenaan dan sikap akhir. Pada siklus I tampak kelemahan siswa pada aspek sikap
awal dengan ciri posisi pemukul kurang ke atas dan gerakan yang kaku. Oleh karena
itu dalam langkah pembelajaran siklus II, guru memaksimalkan pemanasan yang
berorientasi pada gerakan inti melalui lari keliling lapangan dan peregangan. Pada
siklus II nampak kelemahan pada sikap perkenaan. Oleh karena itu pada siklus III,
guru melakukan perbaikan dengan melalui modivikasi alat pemukul yang bertujuan
meningkatkan kualitas gerakan lob service forehand.
Berdasarkan hasil analisis hasil belajar siswa dalam pelaksanaan pembelajaran,
setiap siklusnya terjadi peningkatan yang baik, setiap aspek yang diamati mengalami
peningkatan setiap siklusnya mulai dari rata-rata nilai siswa, maupun pada persentase
ketuntasan. Pada data awal siswa yang tuntas hanya 25%, pada Siklus I siswa yang
tuntas hanya 60%, dan pada siklus II baru mencapai 70%, namun setelah diadakan
tindakan Sampai Siklus III menjadi 85%.
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Dengan hasil ini maka pembelajaran gerak dasar lob service forehand melalui
modifikasi alat pemukul dapat meningkatkan hasil belajar siswa, dengan demikian
maka hipotesis tindakan terbukti atau dapat diterima.

B. Saran
Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh penulis selama penelitian ini
diajukan saran-saran sebagai berikut :
1. Bagi Siswa Sekolah Dasar
a. Setiap pembelajaran yang disampaikan oleh guru, khusunya pembelajaran
pendidikan jasmani semua siswa harus mengikutinya dengan motivasi belajar
yang tinggi, disiplin yang baik dan sportif terhadap apa yang menjadi
kewajibannya sebagai seorang pelajar dalam menuntut ilmu, dalam hal
pembelajaran gerak dasar pukulan lob service forehand bulutangkis apabila
semua ini dilakukan maka penguasaan keterampilan gerak apapun dalam
pembelajaran bulutangkis dan pendidikan jasmani akan mudah dicapai.
b. Biasakan banyak melakukan latihan, manfaatkan waktu senggang dengan
aktivitas jasmani sehingga bisa merangsang pertumbuhan dan perkembangan
ke arah yang lebih baik sehingga suatu saat prestasi akan mudah diraih.
2. Bagi Guru
a. Guru disarankan untuk selalu menambah wawasan dengan belajar membaca
dan melakukan penelitian tindaka kelas (PTK) apabila menemui masalah
pembelajaran di kelasnya.
b. Disarankan para guru pendidikan jasmani mencoba berbagai macam metoda
pendekatan yang sesuai dengan karakter materi ajar, agar wawasan metodologi
pembelajaran pendidikan jasmani menjadi berkembang, salah satunya adalah
pembelajaran pukulan lob service forehand bulutangkis melalui modifikasi
alat pemukul.
3. Bagi Sekolah
a. Dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan jasmani.
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b. Dapat menerapkan modifikasi raket dalam pembelajaran gerak dasar pukulan
lob service forehand .
c. Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, maka pihak
sekolah diharapkan berupaya untuk memberikan kontribusi yang maksimal
agar pembelajaran ini berlangsung sesuai dengan tuntutan kurikulum. Hal
tersebut dapat dilakukan dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran
yang baik untuk siswa maupun guru.
d. Pembinaan dan latihan yang intensif terhadap para guru juga perlu diadakan
oleh pihak sekolah, ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kemampuan
mengajar

dalam rangka meningkatkan inovasi pembelajaran pendidikan

jasmani.
4. Bagi Peneliti lain
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bandingan sekaligus landasan
penelitian lanjutan yang berhubungan dengan penerapan permainan
bulutangkis dalam pembelajaran.
b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang
akan melakukan penelitian khususnya dengan menerapkan permainan
dalam pembelajaran sebagai tindakan.
c. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tindakan kelas hendaknya
menggunakan sumber yang lebih banyak lagi, sehingga temuan-temuan
dalam pelaksanaan pembelajaran gerak dasar pukulan lob service forehand
bulutangkis ini lebih lengkap lagi.
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