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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti dari 

penelitian survei kondisi sarana dan prasarana dan tingkat kepuasan 

peserta didik terhadap sarana dan prasarana penjasorkes di SMP/Sederajat 

se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tahun ajaran 2017/2018 dapat 

disimpulkan bahwa mengenai kondisi sarana dan prasarana Penjasorkes di 

SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, terdapat 5 

SMP/Sederajat yang termasuk dalam kategori sangat ideal yakni SMPN 1 

Cisaat, SMP Islam Al-Hidayah, MTs Yasti 1 Cisaat,  SMP Daarul Falaah 

dan SMP Islam Al-Anhar, sedangkan untuk kategori cukup ideal yakni 

SMP PGRI Cisaat  

Untuk prasarana berupa tempat bermain/berolahraga terdapat 2 

SMP/Sederajat yang termasuk dalam persentase kategori sangat kurang 

kurang ideal yakni SMPN 1 Cisaat dan SMP Daarul Falaah, untuk kategori 

kurang ideal terdapat 2 SMP/Sederajat yakni SMP Islam Al-Hidayah dan 

MTs 1 Yasti Cisaat, dan untuk kategori cukup ideal terdapat 2 

SMP/Sederajat yakni SMP Islam Al-Anhar dan SMP PGRI Cisaat. 

Dan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai 

tingkat kepuasan peserta didik terhadap sarana dan prasarana penjasorkes 

di SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, berada pada 

kategori Sangat Puas 16,8%, kategori Puas 38,8%, kategori Cukup Puas 

26,3%, kategori Tidak Puas 13%, dan kategori Sangat Tidak Puas 5,3%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian survei kondisi sarana prasarana dan 

tingkat kepuasan peserta didik terhadap sarana dan prasarana pembelajaran 

pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada tingkat SMP/Sederajat 
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se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tahun ajaran 2017/2018, maka 

peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi sarana prasarana 

olahraga di SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi 

khususnya maupun SMP/Sederajat kecamatan lainnya. 

2. Bagi pihak sekolah untuk lebih memperhatikan tingkat kepuasan 

peserta didik terhadap sarana dan prasarana olahraga di SMP/Sederajat 

se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi khususnya maupun 

SMP/Sederajat kecamatan lainnya. 

3. Bagi SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang 

memiliki sarana prasarana yang baik untuk dapat menjaga dan 

merawat sarana dan prasarana dengan baik agar tidak cepat rusak 

maupun hilang dan agar pelaksanaan pembelajarannya dapat berjalan 

dengan lancar dan optimal. 

4. Bagi SMP/Sederajat se-Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang 

memiliki sarana prasarana yang kurang baik, diharapkan mampu untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana olahraga agar pelaksanaan 

pembelajarannya dapat optimal. 

5. Bagi guru pengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan agar dapat bertindak kreatif untuk mengatasi permasalahan 

kurangnya sarana dan prasarana olahraga dengan cara memodifikasi 

sarana olahraga sehingga tetap dapat melaksanakan proses belajar 

mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan yang sesuai 

dengan kurikulum. 


