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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Dengan metode TGT (Teams Games Turnaments) bahwa keterampilan 

servis bawah dalam permainan sepak takraw di sekolah SMP N 13 Gorontalo 

telah meningkat. Bahwa dari dua kali tindakan yang dilaksanakan terjadi 

peningkatan disetiap tindakan. Dan  diawali dengan observasi awal sebagai dasar 

pelaksanaan tindakan selanjutnya tampak teknik dasar tolaservis bawah bagi 

siswa kelas VIII di SMP N 13 Gorontalo menunjukan kriterian yang kurang 

dengan skor rata-rata keseluruhan 45,16. Pada siklus I keterampilan gerak dasar 

servis bawah yaitu gerakan awal, gerakan pelaksanaan, dan sikap akhir 

keseluruhan ini dilakukan dengan praktek keseluruhan rata-rata perolehan 

sebanyak 62,31 artinya masih berada pada kategori cukup. Dan pada siklus II 

mengalami peningkatan yaitu Pada keterampilan gerak dasar servis bawah yaitu 

gerakan awal, gerakan pelaksanaan, dan sikap akhir servis bawah keseluruhan ini 

dilakukan dengan praktek keseluruhan rata-rata perolehan sebanyak 80,35 artinya 

telah berada pada kategori baik. Dengan hipotesis tindakan yang berbunyi jika 

guru menggunakan atau menerapkan metode TGT maka, keterampilan servis 

bawah dalam permainan sepak takraw di SMP N 13 Gorontalo dapat meningkat 

dan itu terbukti. 
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5.2. Saran 

 Dalam kesempatan ini peneliti sekaligus sebagai penulis akan memberikan 

saran yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan tugas sebagai 

seorang pendidik yaitu: 

1. Pembelajaran TGT sebagai salah satu alternatif dalam keterampilan gerak 

dasar servis bawah permainan sepak takraw. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman secara langsung dalam proses belajar mengajar dan diharapkan 

peneliti dapat mengaplikasikan pembelajaran TGT tersebut. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menumbuhkan aktivitas dan kreatifitas 

siswa secara optimal dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan 

jasmani. 
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