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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data penelitian yang dilakukan,  

diperoleh kesimpulan bahwa Pendekatan Bermain dalam pembelajaran PJOK 

memberikan hasil yang signifikan pada pengembangan minat belajar mata 

pelajaran PJOK dibandingkan dengan Pendekatan Tradisional.  

Selain itu, hasil analisis data akhir kelompok bermain (kelas V-A) dengan 

pendekatan bermain menunjukkan skor rata-rata minat siswa dalam belajar PJOK 

sebesar 79,9%. Sedangkan skor rata-rata kelompok tradisional (kelas V-B) dengan 

pendekatan tradisional menunjukkan skor 69,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa 

minat siswa pada pembelajaran dengan Pendekatan Bermain lebih baik dari 

pembelajaran dengan Pendekatan Tradisional. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan minat belajar siswa antara kelas yang menggunakan 

Pendekatan Bermain dengan kelas yang menggunakan Pendekatan Tradisional 

B.  Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

ada beberapa saran yang bisa disampaikan kepada Guru PJOK, lembaga 

pendidikan, dan peneliti lainnya, sebagai berikut: 

1. Bagi guru PJOK 

Agar materi pembelajaran dapat diterima oleh peserta didik dengan baik, 

Guru PJOK dituntut untuk dapat mengemas materi ajar semenarik mungkin 

dan sesuai kaedah ilmu pedagogi.  Program pembelajaran dengan pendekatan 

bermain ini secara terus menerus dikembangkan sehingga memberikan 

kontribusi secara positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. 

Sebagai upaya penyegaran ilmu pengetahuan mengenai pendidikan 

jasmani dan pelaksanaannya di lapangan. Berkembangnya ilmu pengetahuan 

dan teknologi dari jaman ke jaman menuntut para guru PJOK untuk senantiasa 
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membuka diri dalam menerima, mencoba serta mengkreasikannya dalam 

lingkungan pekerjaannya. 

2. Bagi sekolah. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan penetapan pelaksanaan 

pembelajaran PJOK di lingkungan SDN Cibodas yang lebih kreatif dan 

inovatif dalam menerapkan pendekatan mengajar PJOK sesuai keadaan 

internal sekolah. Tujuannya mengaplikasikan pendidikan jasmani sebagai 

pendidikan karakter dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

3. Peneliti. 

Perlunya penelitian dan penelaahan lebih mendalam mengenai kondisi 

psikologis peserta didik dalam pembelajaran agar diperoleh pemahaman 

konsep gerak/ olahraga kepada bentuk dimensi nalar, emosional dan sosial 

yang tepat dalam menumbuhkan belajar siswa sehingga pembelajaran dapat 

menumbukan minat belajar siswa yang lebih baik lagi. 

 

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dikemukakan, 

semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

parapembaca pada umumnya serta menjadi sumbangsih yang berarti bagi 

kemajuan pendidikan jasmani di Indonesia. 


