
ISBN: 978-602-52968-0-2 Seminar Nasional Pendidikan Jasmani 

UMMI ke-1 Tahun 2018 

 

97 
 

PENGARUH GAYA MENGAJAR KOMANDO TERHADAP HASIL 

BELAJAR SMASH BOLAVOLI SMPN 15 KOTA SUKABUMI  2007/2018 
 

Bachtiar
1
, Indra Susena

2
 

1
Mahasiswa Program Studi PJKR FKIP UMMI 

2
Dosen Program Studi PJKR FKIP UMMI Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

indrasusena93@gmail.com 

 
Abstrak: Pembelajaran permainan bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi terutama dalam teknik dasar Smash 

bolavoli banyak siswa yang merasakan kesulitan dalam melakukan gerakan tersebut. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hasil pembelajaran permainan bolavoli melalui penerapan model pembelajaran langsung. 

Peneliti ini merupakan peneliti kuantitatif yaitu jenis penelitian eksperimen , desain dalam penelitian ini adalah 

menggunakan desai penelitian : pre- eksperimental design (nondesign) dengan bentuk design one-group pretest-

posttest design. Populasi dalam peneliti ini adalah seluruh kelas VIII yaitu : 8 kelas dan diambil kelas VIII B 

sebagai sampel penelitian dengan menggunakan cluster sampling (Area sampling). Pengambilan data 

menggunakan test, dengan instrument berupa rublik penilaian yang tertera pada RPP penjas Orkes SMPN 15 

Kota Sukabumi. Teknik analisis data menggunakan analisis uji-t, uji persyarat normalitas dan homogenitas. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t pada hasil penelitian pada taraf nyata (α)0.05, hasil penelitian 

menunjukan bahwa : ada pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran langsung terhadap hsil belajar 

smash dalam permainan bolavoli. Uji-t pada hasil penghitungan mendapatkan t-hitung sebesar,2,75.≥ t-tabel 

(5,18) pada taraf nyata (α)0,05 sehingga terdapat perbedaan signifikan antara data sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan. Peningkatan terlihat nyata karena terjadi peningkatan sebesar 2,92 atau sebesar 2,92.% dari 

rata-rata 27,78 -24,86 Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka terdapat peninggkatan keterampilan smash  

permainan bolavoli pada siswa kelas VIII B SMPN 15 Kota Sukabumi melalui penerapan gaya mengajar gaya 

komando. 

 

Kata Kunci : gaya mengajar komando, smash bolavoli  

 

Abstract: Leraning game volley ball SMPN 15 Sukabumi City especially in basic technique of smash volleyball 

many student have difficulty in doing such moves, this study aims to determine the learning out comes, of the 

volleyball through the application of direct learning model this reseach is aquntitative researcher that is 

research  that is experimental reseach desigh : experimental desing (non desigh) whit the shepe desigh one 

group Pretest-posttest design population in the is researcher is all student of class VIII n amily class and in 

grade 8 bas a sample of research by using cluster sampling (area Sampling ). Data retrivel is taken, whith the 

instrument in the from of rating rublic listed on RPP orches tra SMPN 15 Sukabumi City, the technique of data 

analysis using t thes analisys of normality and homogeneity test the resul hypotesisys using the resul of resear 

on the real tevel (a)0,05 researt result show that : there is asignifikan in flu ini ence bet ween the direct model of 

the outcome of the Smash in the games of volleyball . test-t on the calculation result get te arit h metitic of 2,75 

> t- table 5,18 on the rap real )0,05 so there is a diference signifikan bet ween data before and after given 

treatment. The increase loock real because there I an increase of 2,29 or 2,92% , of the average 27,78 > 24,86 

Based on the result of the analisisys of the date then there is inerease skill games volleyball on the student VIII 

B SMPN 15 Sukabumi Cyti theroug the application of the command stilyle teaching style.  

Keyword : style teaching command Smash volleyball 
 

PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah pembelajaran keterampilan dan pengaetahuan kebiasaan sekelompok 

orang yang diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya melalui pengajaran, 

penelitian dan pelatihan pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga 

memungkinkan secara otodidak. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahapan seperti 

prasekolah sekolah dasar, sekolah menengah,sekolah menengah atas dan kemudian perguruan 

tinggi.  

Permainan bolavoli adalah cabang olahraga yang dimainkan oleh dua tim yang masing-

masing beranggotakan enam orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Permainan 

bolavoli memantul mantulkan bola agar jangan sampai bola menyentuh lantai, bola 

dimainkan tiga sentuhan dalam lapangan sendiri dan mengusahakan bola hasil sentuhan itu di 
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disebrangkan ke lapang arah area lawan melewati jaring net masuk sesulit mungkin untuk 

bisa bermain bolavoli secara benar, para pemain/siswa harus mengusai teknik dasar bolavoli 

agar memudahkan untuk melakukan permainan dengan benar. Teknik-teknik dasar yang 

wajib dikuasai olahraga ini yaitu, passing, sevis, smash, dan block. Dari uranian tersebut 

penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu penunjang dapat Gaya komando adalah 

karakteristik mendefinisikan gaya kepemimpinan yang meniru kinerja sebuah respon atau 

kinerja di bawah reperensi. Dalam anatomi gaya komando peran guru adalah membuat semua 

keputusan dan peran siswa untuk mengikuti keputusan tersebut. Ketika perilaku ini tercapai 

tujuan tujuan berikut dicapai dalam materi pelajar dan prilaku bermain bolavoli. 

Smash adalah  pukulan cepat dank keras yang dilakukan oleh seorang pemain bolavoli 

ketika bola hasil umpan temannyah melambung tinggi dan di pukul secara menukik dengan 

keras pada daerah lawan, dalam pengertian smash dalam permainan bolavoli , bolanya 

berawal dari ketinggian diatas jaring, kemudian melewati jaring dan jatuh kedaerah lapangan 

lawan. Amung dan Toto (2001: 67). 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen karena sudah 

disesuaikan dengan judul dan keadaan masalah, “penelitian eksperimen adalah satu-satunya 

metode penelitian yang dapat menguji hipotesis hubungan sebab-akibat. Metode ini 

menyajikan pendekatan yang valid untuk menyelesaikan masalah-masalah 

sosial/pendidikan.”(Hamid, 2012: 215). “Penelitian dapat diklasifikasikan dalam berbagai 

sudut pandang. Dapat dilihat dari sudut pandang jenis dan analisis data, berdasarkan 

tujuannya, berdasarkan metode, berdasarkan tingkat eksplansi, dan pendekatannya.” (Wiratna 

Sujarweni, 2014: 5). Untuk melakukan penelitian eksperimen, penelitian akan dilakukan 

terhadap siswa SMPN 15 Kota Sukabumi . Dengan melakukan pretest, treatment dan  

postest. 

Menurut Sugiyono (2017: 62), “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat sampel yang di ambil dari populasi itu”. Sedangkan  Menurut Wiratna 

Sujarweni (2014: 65) “sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian”. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik (Purposive). Mengapa mengambil kelas VIII B karena pihak guru penjas memberikan 

kepercayaan kepada peneliti karena kelas VIII B itu mempunyai banyak kelebihannya di 

antaranya: (1) Bisa melakukan teknik Smash; (2) Bisa melakukan permainan bolavoli yang 

bagus; (3) Nilai olah raga bolavolinya yang bagus; (4) Dan kelebihan dari kelas VIII B 

banyak anak ekstrakurikuler bolavoli. Jadi peneliti mengambil sampel kelas VIII B yang 

berjumlah 37 Orang. 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan, pada saat data sudah 

terkumpul maka langkah selanjunya yaitu dengan menganalisis data tersebut melalui 

pendekatan statistika. Adapun urutan langkah – langkah dalam pengolahan data pada 

penelitian ini, sebagai berikut:  

a. Membuat daftar frekuensi yang diharapkan dengan cara  

1) Menentukan batas kelas, yaitu angka skor kiri kelas interval pertama di kurnagi 0,5 dan 

kemudian angka skor – skor kanan kelas interval ditambah 0,5 

2) Mencari Z – skor untuk batas kelas interval dengan rumus  

  
              

 
 

3) Mencari luas 0 – Z dari tabel kurve normal dari 0 – Z dengan menggunakan angka – 

angka untuk batas kelas  
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4) Mencari luas tiap kelas interval dengan cara menggunakan angka angka 0 – Z yaitu 

angka baris pertama di kurangi baris kedua, angka baris kedua di kurangi angka baris 

ketiga dan begitu seterusnya, kecuali untuk angka yang berada paling tengah di 

tambahkan dengan angka baris berikutnya. 

5) Mencari frekuensi yang di harapkan (fe) dengan cara mengalikan luas tiap interval 

dengan jumlah responden (n) 

b. Mencari Chi kuadrat hitung (x
2
) 

c. Membandingkan x
2 

hitung dengan x
2 

tabel untuk α = 0,05 dan derajad kebebasan (dk) = k – 1. 

Jika x
2
 hitung ≥ x

2
 tabel artinya distribusi data tidak normal  

Jika x
2
 hitung ≤ x

2
 tabel artinya data berdistribusi normal 

 

HASIL PENELITIAN 

1) Deskripsi Hasil Penilaian Hasil Belajar Smash Bolavoli Pretest  

Hasil data dari tes awal (pretest) obsrvasi penilaian hasil belajar smash metode gaya 

mengajar komando terhadap hasil belajar smash pada permainan bolavoli di SMPN 15 

Kota Sukabumi sebelum diberi perlakuan yaitu metode gaya mengajar komando. Dari 

hasil pengetesan di peroleh skor terendah yaitu 16 dan skor tertinggi adalah 33. Setelah di 

lakukan analisis diperoleh skor rata rata 24,86, standar devisiasi 4,29, dan varians terbesar 

18,42. 

Tabel 1. Hasil Pre Test 

Tes Awal 

Skor Terendah 16 

Skor Tertinggi 33 

Rata-Rata 24,86 

Standar Deviasi 4,29 

Variansi 18,42 

 

Hasil data dari tes akhir (posttest) observasi penilaian hasil smash  dalam metode 

gaya mengajar komando terhadap hasil belajar smash pada siswa kelas VIII B di SMPN 

15 Kota Sukabumi setelah diberi perlakuan yaitu metode gaya mengajar komando. Dan 

hasil pengetesan diperoleh skor terendah yaitu 19 dan skor tertinggi adalah 36. Setelah 

dilakukan analis diperoleh skor rata-rata sebesar 27,78, standar deviasi sebesar 4,26, dan 

variansi sebesar 18,22. 

Tabel 2. Hasil Post Test  

Tes Akhir 

Skor Terendah 19 

Skor Tertinggi 36 

Rata-Rata 27,78 

Standar Deviasi 4,26 

Variansi 18,22 

2) Uji Prasyarat 

a) Uji normalitas 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada tes awal diperoleh nilai X
2
 

hitung = 2,69. Nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan pada taraf nyata α = 

0,05 yaitu X
2

 tabel = 2,88. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada 



ISBN: 978-602-52968-0-2 Seminar Nasional Pendidikan Jasmani 

UMMI ke-1 Tahun 2018 

 

100 
 

kelompok tes awal termasuk distribusi normal. Ternyata ≤ X
2

 = tabel 2,88 ≤ X
2

 hitung = 

2,69 artinya distribusi normal. 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Penilaian Hasil Awal Smash  Uji Normalitas Chi-Kuadrat 

Tes N Mean SD X
2

 hitung X
2

 tabel hasil 

Tes Awal 37 24,86 4,29 2,69 2,88 Normal 

                                                                                              
Sedangkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada kelompok tes akhir diperoleh 

nilai X
2

 hitung = 2,69. Nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan hipotesis pada 

taraf nyata α = 0,05 yaitu X
2

 tabel = 2,88. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data pada kelompok tes akhir termasuk distribusi normal. Ternyata ≤ X
2

 = tabel 42,88 ≤ 

X
2

 hitung = 2,69 artinya distribusi normal. 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Penilaian Hasil Akhir Smash Uji Normalitas Chi-Kuadrat 

Tes N Mean SD X
2

 hitung X
2

 tabel hasil 

Tes Akhir 37 27,78 4,26 2.69 2,88 Normal 

                                                                                                           

b) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui kesamaan variansi, atau untuk 

menguji bahwa data yang diperoleh berasal dari populasi yang homogen. Uji 

homogenitas dengan varians terbesar dibanding dengan varians terkecil. 

a) Pretest 

S
2
 (varians) pretest = 18,42 

b) Posttest 

S
2
 (varians) posttest = 18,22 

F hitung = 
                 

                 
  

F hitung = 
      

     
  1,01 

 

Hasil Uji Homogenitas Sampel dengan Menggunakan Uji Kesamaan Dua Varians 

dengan Taraf Signifikan α = 0,05 

Tabel 5. Hasil Uji Homogenitas 

No Variabel  Dk Fhitung Ftabel Kesimpulan 

1. Variabel X- Variabel 

Y 

(36-1, 36-

6) 

1,01 2,62 Homogeny 

 

Hasil uji homogenitas diperoleh nilai Fhitung = 1,01 ternyata Fhitung lebih kecil dari 

Ftabel = 0,01 (36-1, 36-1)  2,88 

Hipotesis Pengujian: 

Ho : σ 12 = σ 22 (varians data homogen) 

Ha : σ 12 ≠ σ 22 (varians data tidak homogen) 

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 

Jika Fhitung ≥ Ftabel berarti tidak homogen dan Jika Fhitung ≤ Ftabel berarti homogen, 

ternyata Fhitung (1,01) ≤ Ftabel (2,62) berarti homogeny, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut homogen. 

 

3) Pengujian Hipotesis dengan Uji t (t-test) 

Setelah diketahui hasil uji normalitas data dan homogenitas, maka selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis dengan pendekatan uji t (t-test). Untuk lebih jelasnya mengenai 

hasil uji hipotesis tersebut dapat dilihat pada tabel 4.6 sebagai berikut: 
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Tabel 6. Perhitungan Uji Signifikan Peningkatan Hasil Keterampilan 

T hitung T tabel kesimpulan 

2,75 5,18 Signifikan  

 

Terdapat temuan bahwa proses gaya mengajar komando memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar Smash pada permainan Bolavoli siswa SMPN 15 Kota 

Sukabumi. Hal ini dapat dikemukakan karena data menunjukan bahwa rata-rata hasil 

smash Bolavoli sebelum diberikan treatment 24,86. Nilai skor hasil tes sebelum diberikan 

perlakuan tertinggi 33 dan terendah 16. Rata-rata skor hasil tes setelah diberikan perlakuan 

dengan metode gaya mengajar komando sebesar 27,78 dengan hasil tertinggi 36 dan 

terendah 19. Dengan hasil yang dapat dilihat bahwa ada peningkatan rata-rata dari 

sebelum menggunakan metode gaya mengajar komando dan setelah menggunakan metode 

gaya mengajar komando sebesar 2,92. 

Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada tes awal diperoleh nilai Xhitung 

= 2,69. Nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan pada taraf nyata α = 0,05 

yaitu Xtabel = 2,88. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada kelompok tes 

awal termasuk distribusi normal, sedangkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada 

kelompok tes akhir diperoleh nilai Xhitung = 2,69 dan hasilnya lebih kecil dari angka data 

penolakan hipotesis nol pada taraf nyata α = 0,05 yaitu Xtabel = 2,88. Berdasarkan hasil 

perhitungan dengan pendekatan uji t pada hasil penilaian hasil passing kaki bagian dalam, 

diperoleh Thitung (2,75) hasilnya ternyata lebih besar dari pada Ttabel (5,18) pada taraf nyata 

(α) 0,05. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak yang berarti: 

Ho =  Ada Pengaruh yang signifikan pada Gaya Mengajar Komando Terhadap Hasil 

Belajar Smash  pada Permainan Bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi 2017/2018. 

Ha = Tidak Ada Pengaruh yang Signifikan pada Gaya Mengajar Komando Terhadap Hasil 

Belajar Smash  pada Permainan Bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi 2017/2018. 

 

4) Pembahasan 

Setelah penulis melakukan eksperimen tentang pengaruh gaya mengajar komando 

terhadap hasil belajar Smash pada permainan bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi 

terdapat temuan bahwa proses gaya mengajar komando memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar Smash pada permainan bolavoli di SMPN 15 Kota 

Sukabumi. Hal ini dapat dikemukakan data menunjukan bahwa rata-rata hasil Smash pada 

permainanbolavoli  sebelum diberikan treatment 24,86. Nilai skor hasil tes sebelum 

diberikan perlakuan tertinggi 33 dan terendah 16. Rata-rata skor hasil tes setelah diberikan 

perlakuan dengan metode gaya mengajar komando sebesar 22,78 dengan hasil tertinggi 36 

dan terendah 19. 

Dengan hasil yang dapat dilihat bahwa ada peningkatan rata-rata dari sebelum 

menggunakan metode gaya mengajar komando dan setelah menggunakan metode gaya 

mengajar komando sebesar 2,92. Berdasarkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada tes 

awal diperoleh nilai Xhitung = 2,69. Nilai tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan 

pada taraf nyata α = 0,05 yaitu Xtabel = 2,88. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

data pada kelompok tes awal termasuk distribusi normal, sedangkan hasil uji normalitas 

yang dilakukan pada kelompok tes akhir diperoleh nilai Xhitung = 2,69 dan hasilnya lebih 

kecil dari angka data penolakan hipotesis nol pada taraf nyata α = 0,05 yaitu Xtabel = 2,88. 

Dengan demikian dapat disimpulkan distribusi normal. hasil perhitungan dengan 

pendekatan uji t pada hasil penilaian hasil passing kaki bagian dalam, diperoleh Thitung 

(2,75) hasilnya ternyata lebih besar dari pada Ttabel (5,18) pada taraf nyata (α) 0,05. 

Dengan hasil demikian bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya 

mengajar komando terhadap hasil belajarsmash pada permainan bolavoli di SMPN 15 
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Kota Sukabumi. Banyak faktor yang mempengaruhi adanya peningkatan dalam hasil 

smash ini selain dari siswa belajar sungguh-sungguh, hal ini disebabkan karena metode 

gaya mengajar komando yang membuat siswa mengetahui kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan ketika melakukan smash. Selain itu dalam metode gaya mengajar komando 

peningkatan kemampuan teknik dasar yang benar penting bagi siswa untuk menjaga 

konsistensi keberhasilan pelaksanaan keterampilan teknik yang sudah dimiliki, untuk 

siswa hal ini merupakan langkah pertama yang positif untuk meningkatkan keterampilan 

untuk permainan bolavoli. 

Terbukti melalui metode gaya mengajar komando siswa dapat mencapai hasil belajar 

yang baik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh gaya mengajar 

komando terhadap hasil belajar smash bolavoli di SMPN 15Kota Sukabumi, bahwa dalam 

penelitian bisa menjadi sebuah acuan untuk mengetahui atau menentukan metode atau 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan dan karakteristik siswa untuk 

memaksimalkan potensi yang dimilikinya. 

 

KESIMPULAN 

Bersadarkan hasil penelitian yang penulis lakukan serta perhitungan dan analis data dari 

hasil pengukuran, maka pada bagian ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai 

berikut: Terdapat temuan bahwa proses gaya mengajar komando memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil belajar smash pada permainan bolavoli di SMPN 15 Kota 

Sukabumi. Hal ini dapat dikemukakan data memunjukan bahwa rata-rata hasil smash pada 

permainan bolavoli sebelum diberikan treatment 24,86. Nilai skor tes sebelum diberi 

perlakuan tertinggi 16 dan terendah 33. Rata-rata skor tes setelah di beri perlakuan dengan 

menggunakan gaya mengajar komando sebesar 27,78 dengan hasil tertinggi 19 dan terendah 

36. Dengan hasil yang dapat dilihat bahwa ada peningkatan rata-rata dari sebelum 

menggunakan metode gaya mengajar komando sebesar 2,92. 

Hasil uji normalitas yang dilakukan pada tes awal diperoleh nilai X
2

hitung = 2,69. Nilai 

tersebut lebih kecil dari angka batas penolakan pada taraf nyata α = 0,05 yaitu X
2

tabel = 2,75. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data pada kelompok tes awal termasuk distribusi 

normal. Sedangkan hasil uji normalitas yang dilakukan pada kelompok tes akhir diperoleh 

nilai X
2

hitung = 2,69 ternyata lebih kecil dari angka batas penolakan hipotesis nol pada taraf 

nyata α = 0,05 yaitu X
2

tabel =2,88. Berdasarkan hasil perhitungan dengan pendekatan uji t 

pada hasil penilaian hasil smash, diperoleh Thitung (2,75) hasilnya ternyata lebih besar dari 

pada Ttabel (5,18) pada taraf nyata (α) 0,05. Dengan demikian hipotesis nol (Ho) ditolak yang 

berarti: 

Ho =   Ada Pengaruh yang signifikan Gaya Mengajar Komando Terhadap Hasil Belajar 

smash pada permainan bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi 2017/2018. 

Ha = Tidak Ada Pengaruh yang signifikan Gaya Mengajar Komando Terhadap Hasil Belajar 

smash pada permainan bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi 2017/2018. 

Dengan demikian terdapat pengaruh yang signifikan gaya mengajar komando terhadap 

hasil belajar smash pada permainan bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi 2017/2018. 

 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, yaitu pengaruh gaya mengajar komando terhadap 

hasil belajar smash  pada permainan bolavoli di SMPN 15 Kota Sukabumi 2017/2018. Maka 

penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada para guru terutama guru pendidikan jasmani sekiranya dapat memahami dan 

menganalisa semua faktor yang dapat mempengaruhi serta menghambat keberhasilan 

belajar merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan belajar siswa. 

Semakin dini mengetahui dan menanggulanginya secara tepat penyebab dan latar belakang 
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dari kesulitan belajar yang dialami siswa, diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri 

bagi siswa supaya lebih maksimal lagi dalam meraih prestasi khususnya dalam 

pembelajaran. Guru pendidikan jasmani juga sangat berperan membantu siswa untuk 

memahami, mengenal dan memecahkan permasalahan yang menghambat terhadap 

perkembangan prestasi belajar pada siswa tersebut, terutama dalam proses pembelajaran 

pendidikan jasmani di SMPN 15 Kota Sukabumi. 

2. Sehubungan dengan adanya keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian ini, untuk 

itu bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan untuk tidak hanya 

menggunakan gaya mengajar komando tetapi juga bisa diterapkan metode lainnya dengan 

permasalahan yang lebih luas dan sampel yang lebih banyak lagi. 
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