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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil pengelolaan data, maka disimpulkan 

1. Pada observasi awal sebagian besar siswa memiliki hasil belajar yang 

memadai dalam materi senam lantai setelah diberikan tindakan selama 2 

siklus. Pada siklus I di peroleh rata-rata hasil belajar sebesar 71,0 maka 

dilanjutkan ke siklus II diperoleh rata-rata serap daya serap siswa sebesar 83,5 

hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa sebesar 

12,5% 

2. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kemampuan guru dalam meningkatkan   

tehnik dasar sikap lilin senam lantai melalui model pembelajaran kooperatif 

tipe stad pada siklus I 71,0% pada siklus II mennjadi 83,5% sehingga 

peningkatan 12,5% peningkatan kualitas kemampuan guru dalam 

meningkatkan keterampilan sikap lilin senam lantai juga diikuti dengan 

peningkatan keterampilan sikap lilin senam lantai juga diikuti peningkatan 

hasil belajar siswa, baik ditinjau dari segi jumlah siswa yang memperoleh nilai 

sangat baik, maupun dilihat dari rata-rata skor capaian siswa. Peningkatan 

hasil belajar siswa di sebabkan karena pada siklus I penelitian dan guru 

pengamat  secara bersama merevisi dan mengkaji segala kelemahan siswa 

yang terdapat pada siklus I, sehingga dapat dikatakan bahwa teknik dasar 

sikap lilin dioptimalkan, maka dapat meningkat hasil belajar senam lantai 

pada siswa kelas VII SMP Negeri I telaga ternyata terpenuhi. Dengan 

demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima. 
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5.2 Saran 

        Setelah melakukan penelitian tindakan kelas pada bulan Mei 2014 di SMP 

Negeri I Telaga penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut ; 

1. Penelitian tindakan kelas (PTK) kiranya dapat terus diterapakan 

dengan tujuan untuk meningkatkan proses belajar dan kemampuan 

siswa. 

2. Kepada guru penjaskes kiranya penggunaan peningkatan 

keterampilan sikap lilin senam lantai dapat diterapakan sesuai 

tahap- tahapannya pada senam lantai. 

3. Kepada siswa dengan meningkatkan keterampilan sikap lilin 

senam lantai dapat diperoleh hasil yang lebih baik pada senam 

lantai. 

4. Penelitian tindakan (PTK) ini juga kiranya dapat di laksanakan dan 

digunakan sebagai feed back bagi guru, terutama bagi kesiapan 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
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