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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah serta proses pembelajaran 

dan analisis yang dilakukan, dapat disusun kesimpulan-kesimpulan hasil peneliti-

an tindakan kelas sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran movement problem based learning pada kompetensi 

dasar ”mempraktikkan keterampilan bermain salah satu permainan dan 

olahraga beregu bola besar serta nilai kerja sama, kejujuran, menghargai, 

semangat, dan percaya diri” berlangsung dalam bentuk komunitas belajar 

(kelompok belajar). Seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran sesuai 

arahan yang diberikan dengan menunjukkan sikap dan nilai-nilai kerja sama, 

kejujuran, saling menghargai satu sama lain, penuh semangat, serta dengan 

percaya diri yang baik. 

2. Pada pembelajaran melakukan keterampilan dasar passing siklus I diperoleh 

nilai rata-rata hasil belajar (yang merupakan gabungan dari aspek-aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotorik) 65,44 dengan tingkat ketuntasan sebesar 

14,63 %. Sedangkan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata hasil belajar 

sebesar 75,00 dengan tingkat ketuntasan kelas sebesar 90,24 %. Dengan 

demikian, hasil pembelajaran siklus II dianggap telah berhasil karena taraf 

ketuntasan kelas telah melebihi 85%. 
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3. Pada pembelajaran melakukan keterampilan shooting siklus I diperoleh nilai 

rata-rata hasil belajar (yang merupakan gabungan dari aspek-aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik) 66,70 dengan tingkat ketuntasan sebesar 17,07 %. 

Sedangkan pada siklus II diperoleh nilai rata-rata hasil belajar sebesar 77,23 

dengan tingkat ketuntasan kelas sebesar 100 %. Dengan demikian, hasil 

pembelajaran melakukan kemampuan shooting siklus II dianggap telah 

berhasil karena taraf ketuntasan kelas telah melebihi 85%. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian tersebut dapat dibuktikan 

bahwa hipotesis tindakan yang berbunyi ”Model pembelajaran movement problem 

based learning dapat meningkatkan hasil belajar keterampilan dasar passing dan 

shooting pada aktivitas permainan bolabasket siswa kelas X SMA Negeri 2 

Cianjur semester 2 tahun pelajaran 2011-2012” dapat diterima. 

B. Saran-saran 

Setelah melaksanakan penelitian, saran dan rekomendasi yang dapat 

penulis ajukan adalah sebagai berikut. 

1. Pengembangan variasi metode pembelajaran sangatlah diperlukan oleh guru 

untuk menghindari kejenuhan siswa dalam menghadapi kegiatan 

pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan 

menyenangkan (PAIKEM) sebagiknya dapat diterapkan dalam konteks model 

atau metode pembelajaran yang digunakan. 

2. Sangat perlu diadakan sosialisasi berbagai macam metode pembelajaran agar 

para tenaga pengajar bisa memahami dan menerapkan secara baik di lapangan. 
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Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan musyawarah guru mata 

pelajaran (MGMP) Penjasorkes, sekurang-kurangnya di tingkat sekolah. 

3. Penerapan model pembelajaran movement problem based learning merupakan 

salah satu alternatif yang disarankan dapat diterapkan dalam pembelajaran 

olah raga permainan besar maupun kecil. 

 

 


