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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Beradasarkan deskripsi penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis yang berbunyi “ ketrampilan teknik dasar pukulan backhand 

drive dalam permainan tenis meja siswa Mts.Negeri Tilamuta kelas VIII 

dapat ditingkatkan melalui metode latihan berpasangan terbimbing” 

terterima. Konteks pada hipotesis di atas terbukti bahwa setelah 

dilaksanakannya tindakan pembelajaran sebanyak 2 siklus dimana setiap 

siklusnya dilakukan 2 tindakan.  

2. Pada observasi awal tentang hasil keterampilan siswa dalam melakukan 

pukulan backhand drive dalam permainan tenis meja. Data yang 

ditemukan pada observasi awal adalah 1 siswa atau 3.57% ada pada 

klasifikasi ‘cukup’ dan sebanyak 27 dari 28 siswa atau 96.43% tergolong 

kategori ‘kurang’ (lihat lampiran 7). Dari data tersebut, nampak bahwa 

tiadak ada satupun siswa yang masuk kategori ‘baik’ atau ‘sangat baik’. 

Selanjutnya, presentase klasikalnya ada pada angka 51.67%. berdasarkan 

data ini, maka dimulailah siklus I dengan hasil : siswa yang tergolong 

dalam kategori baik sebanyak 5 orang atau 17.86%, sebanyak 20 orang 

atau 71.42% tergolong kategori kurang dan 3 orang atau 10.71% yang 

tersisa termasuk dalam kategori cukup. Selanjutnya, daya serap  

klasikalnya adalah 68.61% (lihat lampiran 8). Selanjutnya, dilajutkan 
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dengan siklus II disebabkan karena hasil yang diperoleh siswa belum 

memenuhi indikator. Setelah data dianalisa, maka ditemukan bahwa dari 

jumlah siswa 28 orang, 3 diantaranya atau 10.72% berada pada klasifikasi 

‘baik sekali’, 23 siswa atau 82.14% ada pada kategori ‘baik’ dan hanya 

tersisa 2 siswa atau 7.14% yang ada pada kategori cukup. Daya serap 

klasikalnya adalah 82.25% (lihat lampiran 9). 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti menyarankan beberapa hal, yakni: 

1. Guru diharapkan agar dapat memanfaatkan metode latihan berpasangan 

terbimbing dalam pembelajaran penjaskes khususnya pada materi teknik 

dasar pukulan backhand drive pada permainan tenis meja karena sudah 

terbukti dapat meningkatkan keterampilan siswa. 

2. Guru diharapkan dapat menerangkan dapat menerapkan metode-metode 

yang sesuai agar menimbulkan rasa kesenangan siswa akan proses belajar 

mengajar dan menyediakan saran dan prasarana olahraga demi 

ketercapaian indikator yang diharapkan.  

3. Bagi peneliti selanjutnya, terutama yang berkeinginan meneliti tentang 

teknik dasar pukulan dalam permainan tenis meja, disarankan untuk 

meneliti metode latihan berpasangan pada jenis teknik dasar lainnya dalam 

permainan tenis meja. 
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