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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan dalam pengolahan data 

dengan menggunakan uji t maka dapat disimpulkan : 

1. Dari hasil uji Perbedaan didapat nilai  thitung pada tes akhir = -3,354 tidak 

terletak pada rentang nilai tabel = 2,038 sampai -2,038 maka dinyatakan 

bahwa ada perbedaan yang signifikan antara reciprocal teaching dan 

command styles terhadap hasil belajar gerak dasar guling belakang pada 

siswa kelas X TKJ di SMK Widya Yahya gadingrejo. 

2. Dari hasil uji pengaruh didapat nilai thitung pada kelompok reciprocal 

teaching = 9,389 tidak terletak pada rentang nilai tabel = 2,120 sampai -

2,120,  maka dinyatakan ada Pengaruh yang signifikan dari Reciprocal 

teaching terhadap peningkatan hasil belajar gerak dasar guling belakang 

pada siswa Kelas X TKJ di SMK Widya Yahya Gadingrejo. 

3. Dari hasil uji pengaruh didapat nilai thitung pada kelompok command styles 

= 11,367 tidak terletak pada rentang nilai tabel = 2,120 sampai -2,120,  

maka dinyatakan ada Pengaruh yang signifikan dari command styles 

terhadap peningkatan hasil belajar gerak dasar guling belakang pada siswa 

Kelas X TKJ di SMK Widya Yahya Gadingrejo. 
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4. Dilihat dari selisih nilai thitung kedua kelompok, kelompok reciprocal 

teaching  thitung = 9,389 sedangkan command styles thitung = 11,367 maka 

dinyatakan bahwa command styles memberikan pengaruh yang lebih besar 

terhadap hasil belajar gerak dasar guling belakang pada siswa kelas X TKJ 

di SMK widya yahya. 

 

B. Saran 

 
1. Untuk guru pendidikan jasmani baik reciprocal teaching maupun 

Command Styles dapat digunakan untuk meningkatkan hasil gerak dasar 

Guling belakang, memadukan kedua model tersebut diharapkan akan dapat 

memberikan hasil yang lebih signifikan lagi. 

2. Pada Program Studi Penjaskes diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan 

pertimbangan untuk mengembangkan Pendidikan Jasmani terutama yang 

berkaitan dengan pemilihan gaya mengajar yang tepat untuk keterampilan 

gerak dasar guling belakang pada mata pelajaran senam.  

3. Bagi siswa dengan penelitian ini diharapkan adanya peningkatan 

keterampilan guling belakang dalam pelajaran senam. 

4. Bagi peneliti lain sebagai bahan refrensi penelitian sejenis. 

 

 


