
BAB V KESIMPULAN DAN

SARAN

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data

dan fakta yang ada, dan memberikan rekomendasi atau saran sebagai

pertimbangan   dan masukan   kepada pihak-pihak yang memerlukannya.

Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Dari penjelasan  deskripsi  dan analisis hasil penelitian  pada bab 4, maka

dengan ini penulis menyimpulkan bahwa tingkat kebugaran jasmani terhadap

produktivitas kerja santri putra Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa

Kecamatan Raman Utara dengan masing-masing jenjang umur dengan rincian

sebagai berikut:

1. Tingkat kebugaran santri putra Pondok Pesantren Tri Bhakti At-Taqwa

Kecamatan Raman utara mayoritas berada pada klasifikasi sedang.

2. Santri pada kelompok umur 10 – 12 tahun atau dalam jenjang pendidikan

MI (Madrasah Ibtida’iyah) memiliki tingkat kebugaran sedang, dan santri

yang memiliki tingkat kebugaran jasmani baik ternyata memiliki

produktivitas kerja yang tinggi pula. Dan untuk santri yang memiliki

tingkat kebugaran jasmani yang kurang bahkan kurang sekali juga
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memiliki produktivitas kerja yang cukup tinggi tetapi tidak setinggi yang

memiliki tingkat kebugaran jasmani baik.

3. Santri pada kelompok umur 13 – 15 tahun atau dalam jenjang pendidikan

MTS (Madrasah Tsanawiyah) memiliki tingkat kebugaran sedang, dan

santri yang memiliki tingkat kebugaran jasmani baik, memiliki

produktivitas kerja yang  kurang  dalam bidang  ibadah, tetapi memiliki

produktivitas kerja yang lumayan pada bidang  kesenian dan olahraga.

Dan untuk santri yang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang kurang

bahkan kurang sekali juga memiliki produktivitas kerja yang tinggi dalam

ibadah.

4. Santri pada kelompok umur 16 – 19 tahun atau dalam jenjang pendidikan

MI (Madrasah Ibtida’iyah) memiliki tingkat kebugaran sedang, dan santri

yang memiliki tingkat  kebugaran jasmani baik, memiliki produktivitas

kerja yang tinggi pula. Dan untuk santri yang memiliki tingkat kebugaran

jasmani yang kurang bahkan kurang sekali juga memiliki produktivitas

kerja yang rendah atau kurang.

B. Saran

Pada bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis untuk tidak

hanya mengamati atau sebagai evaluator belaka, namun turut serta

memberikan masukan berupa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun saran yang diberikan penulis antara lain:

1. Ditujukan untuk para santri khususnya santri Pondok Pesantren Tri Bhakti

At-Taqwa untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani, karena
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sangatlah  penting untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kebugaran

jasmani guna menunjang aktivitas sehari-hari dan sebagai salah satu cara

agar tubuh terhindar dari berbagai penyakit.

2. Ditujukan untuk Pengasuh dan Kepala Pondok

Untuk mendukung setiap kegiatan olahraga ataupun aktivitas jasmani para

santri untuk mengembangkan potensi yang dimiliki santri, dan

memasukkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani ke dalam kurikulum

sekolah formal dan membuat MoU dengan dinas terkait demi terpenuhinya

sarana maupun prasarana, guna mengoptimalkan bakat yang dimiliki santri

dan pengacu peningkatan kebugaran jasmani sebagai penunjang

produktivitas kerja santri.

3. Ditujukan untuk Kepala Dinas Pendidikan dan Departemen Agama

Kecamatan Raman Utara

Untuk lebih diperhatikan tentang ketersediaan sarana dan prasarana guna

mendukung proses pendidikan jasmani, karena sejatinya pendidikan

jasmani itu sangat penting terutama bagi kebugaran jasmani dan kesehatan

peserta didik khususnya santri.

4. Ditujukan untuk peneliti pemula agar tidak menggunakan metode

gabungan dalam melakukan penelitian, karena metode kuantitatif dan

kualitatif adalah dua metode yang berbeda kutub,   dimana metode

kuantitatif menjawab  dari  hipotesis dan metode kualitatif menciptakan

hipotesis untuk dilakukan  penelitian lanjut, sehingga untuk

menggabungkan kedua metode tersebut bukan hal yag mudah.


