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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data rekapitulasi pengamatan aktivitas guru dalam 

pembelajaran passing bawah bola voli melalui metode pembelajaran 

kooperatif Student Teams Achievement Divisions (STAD) terlihat bahwa 

pada Siklus I aktivitas guru mendapatkan rata-rata nilai pengamatan 

sebesar 6,5 berada dalam kriteria “Cukup”. Pada Siklus II, aktivitas guru 

ini meningkat dibanding Siklus I dengan mendapatkan rata-rata nilai 

pengamatan sebesar 10 berada dalam kriteria “Baik Sekali”. 

2. Data rekapitulasi pengamatan aktivitas siswa juga terlihat bahwa pada 

Siklus I aktivitas siswa mendapatkan rata-rata nilai pengamatan sebesar 

6,5 berada dalam kriteria cukup. Pada Siklus II, aktivitas siswa ini 

meningkat dibanding Siklus I dengan mendapatkan rata-rata nilai 

pengamatan sebesar 9,5 berada dalam kriteria baik sekali. 

3. Hasil penilaian pengetahuan siswa terhadap materi passing bawah bola 

voli terlihat dari mulai pra-siklus, siklus pertama, dan kedua terlihat 

mengalami peningkatan, pada siklus I dilihat dari nilai rata-rata kelas 

dengan nilai 67 artinya blom melewati batas kriteria yang di tentukan dari 

pihak sekolah (KKM) 75 yang masih masuk ke kriteria “Belum Tuntas”. 

Selanjutnya di siklus kedua mengalami peningkatan dilihat dari nilai rata-

rata kelas dengan nilai 80,8 maka siswa sudah melewati batas kriteria yang 

di tentukan dari pihak sekolah yang masih masuk ke kriteria “Tuntas”. 

Yang artinya dari kedua pertemuan di siklus II terlihat tingkat pengetahuan 

siswa mengalami peningkatan yang signifikan dari nilai dan juga kriteria. 

4. Hasil penilaian keterampilan pasing bawah yang dilakukan pada pra-siklus 

dengan jumlah skor akhir kelas 1258,3 dan nilai rata-rata kelas 62,9. Dari 

jumlah 20 kolaborator dapat dilihat dari nilai rata-rata kelas berada pada 

kategori “Belum Tuntas” pada siklus I jumlah skor akhir kelas 1483,3 dan 
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nilai rata-rata kelas 74,2. dilihat dari nilai rata-rata kelas masih berada pada 

kriteria “Belum Tuntas”. Dan pada siklus II meningkat signifikan skor 

akhir kelas 1708,3 dan nilai rata-rata kelas 85,4. Dengan begitu dilihat dari 

nilai rata-rata kelas secara keseluruhan sebesar 85,4 dan berada pada 

kriteria “Tuntas”. Itu berarti siswa sudah dapat mecapai target atau kriteri 

yang ditetapkan. 

Berdasarkan temuan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa penerapan 

metode pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Divisions 

(STAD) dapat meningkatkan hasil belajar pendidikan jasmani materi passing 

bawah bola voli pada siswa SMP Pembangunan Cibadak kelas 8F tahun 

akademik 2021/2022. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, disampaikan saran 

sebagai berikut: 

1. Penerapan metode pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) yang benar dan tepat, akan meningkatkan ketrampilan 

hasil belajar pendidikan jasmani siswa dalam permainan bola voli, 

menyenangkan dan tidak membosankan bagi siswa. 

2. Guru perlu banyak melakukan perbaikan pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan pencapaian nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM). 

3. Bagi siswa agar lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran 

passing bawah bola voli maupun materi lainnya, serta membantu teman 

yang belum mencapai nilai Kriteria Ketuntasan Minimum. 

4. Bagi sekolah agar menyediakan dan memperbarui sarana prasarana 

Olahraga, sehingga semua siswa dapat terpenuhi dalam melakukan 

Olahraga dengan senang. 

5. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pengembangan pada 

penelitian berikutnya dengan materi dan metode lainnya, dengan subjek 

yang lebih besar atau dikelompokkan kepada jenis kelamin siswa. 


