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V. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka simpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Dengan penggunaan alat bantu simpai dapat mengoptimalkan 

keterampilan gerak dasar roll depan pada siswa kelas V SD IT Baitul 

Jannah. Pada siklus pertama dapat meningkatkan hasil pembelajaran 

dengan nilai hasil penelitian adalah nilai rata-rata 67,00, dari 36 

siswasebanyak 23 siswa mencapai nilai di atas atau sama dengan rata-rata 

kelas atau prosentase keberhasilan 63,89%, sedangkan siswa yang 

mendapat nilai di bawah rata-rata kelas sebanyak 13 orang atau 36,11%. 

Selanjutnya jika dibandingkan dengan ketuntasan belajar maka dari 36 

siswa sebanyak 23 siswa yang mendapat nilai di atas atau sama dengan 67 

atau prosentase keberhasilan 63,89%, sedangkan siswa yang mendapat 

nilai di bawah 67 sebanyak 13 orang atau 36,11%dan memperbaiki 

keterampilan gerak dasar rolldepan pada senam lantai pada siswa kelas V 

SD  IT  Baitul Jannah Bandar Lampung. 

2. Dengan penggunaan alat bantu simpai dapat mengoptimalkan 

keterampilan gerak dasar roll depan pada siswa kelas V SD IT Baitul 

Jannah. Pada siklus ke dua hasil penelitian menunjukkandengan nilai rata-

rata 82,22, dengan ketuntasanbelajar makadari 36 siswa sebanyak 26 siswa 

mencapai nilai di atasa tau samadengan rata-rata kelas atau prosentase 

keberhasilan 72,22%, sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah rata-

rata kelas sebanyak 10 orang atau 27,28%. Selanjutnya jika dibandingkan 
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dengan ketuntasan belajar maka dari 36 siswa sebanyak 34 siswa yang 

mendapat nilai di atas atau sama dengan 67 atau prosentase keberhasilan 

94,44%, sedangkan siswa yang mendapat nilai di bawah 67 sebanyak 2 

orang atau 5,56%. 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut : 

1. Untuk siswa perlu diperhatikan agar pada saat mengikuti pembelajaran 

senam lantai, lakukanlah dengan sungguh-sungguh karena suatu latihan 

yang dilakukan dengan sunguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

 

2. Kepada guru penjaskes diharapkan dapat memanfaatkan dan 

menggunakan alat bantu berupa simpai dan alat bantu bola yang dapat 

mengoptimalkan hasil pembelajaran gerak dasar roll depan pada senam 

lantai. 

 

3. Bagi  mahasiswa Program Studi Penjaskes Universitas lampung, dalam 

upaya mengembangkan pengetahuan dan kemampuan olahraga khususnya 

yang berkaitan dengan proses pembelajaran, maka hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam proses perkuliahan 

sehari-hari. 

 

4. Pada penelitian pembelajaran roll depan padasenam lantai masih belum 

tercapai ketuntasan belajar sebesar 100% atau semua siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar, hal ini dapat diteliti kembali guna 
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menentukan tindakan yang lebih tepat dan menarik agar dapat 

mengoptimalkan penguasaan keterampilan gerak dasar roll depan pada 

senam lantai. 

 


