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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Ada peningkatan kemampuan passing bawah setelah peserta didik kelas 

VIII A SMP N 5 Ungaran mengikuti perlakuan atau treatment dengan 

metode bermain passing bawah berantai sebesar 12,88 bila diubah dalam 

bentuk persen 20,10%.  

2.   Ada peningkatan kemampuan passing bawah setelah peserta didik kelas 

VIII A SMP N 5 Ungaran mengikuti perlakuan atau treatment dengan 

metode bermain kucing tikus sebesar 11,65 bila diubah dalam bentuk 

persen 18.30%.  

3. Permainan passing bawah berantai memberikan peningkatan sebesar 12,88 

bila diubah dalam bentuk persen 20,10% dengan demikian lebih efektif 

dalam meningkatkan kemampuan passing bawah dibanding permainan 

kucing tikus yang mengalami peningkatan sebesar 11.65 bila diubah dalam 

bentuk persen 18,30%. 
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5.2 Implikasi Hasil Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, hasil penelitian ini berimplikasi pada :  

1. Timbulnya inisiatif dari guru untuk memvariasikan pembelajaran dalam 

bentuk permainan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan passing 

bawah bolavoli. 

2.  Timbulnya semangat dari para peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 5 

Ungaran untuk meningkatkan kemampuan passing bawah dengan giat 

berlatih.  

3.  Peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 5 Ungaran tidak memiliki persepsi 

yang asing terhadap bentuk-bentuk dan metode-metode permainan yang 

diberikan oleh setiap guru olahraga dalam proses pembelajaran.  

4. Menghilangkan anggapan setiap peserta didik terhadap permainan yang 

bersifat spesifik khususnya permainan yang mengakibatkan fisik yang 

dianggap selalu berat dan sangat membosankan.  

5.  Peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 5 Ungaran menjadi lebih disiplin, 

mandiri, dan dapat mengetahui batas kemampuan fisik yang dimilikinya 

dikarenakan proses pembelajaran yang dilakukan secara terprogram dan 

teoritis. 
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5.4 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan yaitu :  

1. Bagi peserta didik kelas VIII A SMP Negeri 5 Ungaran pada khususnya 

dan kegiatan pembelajaran penjas untuk sekolah lain pada umumnya agar 

menggunakan permainan passing bawah berantai dan kucing tikus untuk 

meningkatkan kemampuan passing bawah bolavoli.  

2. Bagi guru agar meningkatkan kreativitas permainan untuk meningkatkan 

kemampuan passing bawah  dengan program pembelajaran menggunakan 

metode bermain yang bervariasi.  

3. Bagi peneliti selanjutnya agar sampel yang digunakan lebih besar lagi serta 

melakukan kontrol terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kemampuan passing bawah, seperti ; usia, kondisi tubuh, faktor psikologi, 

dan sebagainya.  

 

 


