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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan sajian tebel dan juga diagram batang diatas dapat diketahui 

bahwa tingkat keberhasilan passing bawah bola voli keseluruhan siswa kelas V 

pasca online di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari Cikembar yang berada 

pada kategori “Sedang” sebanyak 3 siswa dengan persentase (14,28%), kategori 

“Kurang” sebanyak 9 siswa dengan persentase (42,85%), dan kategori “Kurang 

Sekali” sebanyak 9 siswa dengan pesentase sebesar (42,85%). Dari data diatas 

dapat di peroleh 2 persentase yang sama tinggi yaitu sebesar (42,85%) dengan 

jumlah siswa sebanyak 9 siswa dan berada pada kategori “Kurang” dan ”Kurang 

Sekali” karena ada dua data kategorisasi yang sama antara dua kategori tersebut 

maka dapat di katakan bahwa tingkat keterampilan passing bawah bola voli 

keseluruhan siswa kelas V pasca online di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari 

Cikembar berada pada kategori random antara “Kurang” dan “Kurang Sekali”. 

Dari data yang muncul di atas maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

keberhasilan siswa kelas V pasca online di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Margasari 

Cikembar dalam mengikuti pembelajaran bola voli khususnya di teknik dasar 

yang sangat menunjang dalam permaiannan bola voli yaitu passing bawah 

masih berada di kriteria rendah, masih banyak sekali yang perlu di banahi dan 

diberikan program-program latihan yang baik dalam membantu siswa agar 

menguasai teknik dasar bola voli khususnya passing bawah.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka ada beberapa saran 

yang dapat disimpulkan yaitu: 

1. Kepada Pihak Sekolah Melihat hasil penelitian tingkat keterampilan 

passing bawah, hendaknya sekolah memberi dukungan pada siswa  
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2. untuk mengembangkan setiap potensi siswa yang ada dengan cara 

memberikan motivasi dan fasilitas pendukung. 

3. Bagi Guru, sebaiknya selalu melakukan evaluasi secara rutin dan 

terencana agar dapat lebih mengetahui kemampuan potensi yang dimiliki 

siswa. 

4. Siswa diharapkan lebih serius dalam melakukan aktivitas olahraga di 

sekolah agar perkembangan motoriknya bagus. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk mengembangkan penelitian yang sejenis agar lebih luas 

lagi 

 


