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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya mengajar komando 

berpengaruh terhadap hasil belajar senam guling belakang siswa dengan nilai 

rata-rata 17,80. 

2. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gaya mengajar resiprokal 

berpengaruh terhadap hasil belajar senam guling belakang siswa dengan nilai 

rata-rata 20,05. 

3. Berdasarkan hasil analisis keduanya, nilai gaya mengajar resiprokal lebih 

besar dari pada nilai gaya mengajar komando terhadap hasil belajar senam 

lantai guling belakang dengan nilai 20,05 >17,80 dengan selisih rata-rata 2,25 

sehingga gaya mengajar resiprokal lebih berpengaruh. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini mempunyai implikasi praktis bagi pihak-pihak terkait 

yaitu : 

1. Menjadi masukan bagi guru penjasorkes, didalam sebuah institusi pendidikan 

tidak luput bagaimana dalam melakukan strategi maupun gaya mengajar, 

sehingga yang diharapkan kepada guru penjasorkes bisa menerapkan sebuah 

gaya mengajar yang tepat bagi siswa, bukan hanya dalam pembelajaran senam 

lantai guling belakang akan tetapi pembelajaran lainnya, karena penerapan 

gaya mengajar yang monoton atau kurang menarik akan menjadikan hasil 

belajar yang kurang maksimal pula. 
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2. Menjadi masukan yang bermanfaat untuk siswa, bahwasanya sebuah 

pembelajaran akan berjalan efisien dan mudah dipahami oleh siswa itu 

tergantung bagaimana guru dalam menyampaikan pembelajaran tersebut 

sehingga gaya mengajar yang tepat itu sangatlah diperlukan dalam sebuah 

pembelajaran untuk mencapai sebuah hasil belajar yang maksimal. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini pada dasarnya sebuah gaya mengajar itu 

pasti berpengaruh terhadap hasil pembelajaran, akan tetapi pasti akan ada sebuah 

gaya mengajar yang lebih besar pengaruhnya terhadap hasil belajar sehingga para 

tenaga pengajar sangat dituntut untuk bisa menyesuaikan atau menerapkan sebuah 

gaya mengajar yang tepat bagi peserta didik, tidak dipungkiri lagi para siswa akan 

mendapatkan hasil belajar yang kurang kalau tenaga pengajarnya tidak bisa 

menerapkan sebuah gaya mengajar yang sesuai bagi siswa, gaya mengajar yang 

tepat akan menghasilkan sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga 

siswa mudah mengerti apa yang telah disampaikan oleh tenaga pengajar, sehingga 

hasil belajar siswa akan menjadi maksimal. 

 


