
 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan pada 

kegiatan ekstrakurikuler siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro 

adalah : Metode latihan bagian dengan metode latihan keseluruhan tidak ada 

perbedaan yang signifikan terhadap prestasi belajar pukulan forehand drive 

tenis meja. Berarti kedua metode latihan tersebut sama-sama dapat 

memberikan pengaruh perubahan terhadap prestasi belajar pukulan forehand 

driver tenis meja. 

 

Metode latihan bagian adalah mempelajari dari hal yang kompleks menjadi 

bagian-bagian yang lebih kurang dan sederhana, merupakan metode yang baik 

untuk diterapkan dalam mempelajarai keterampilan gerak dari yang mudah ke 

yang sukar. 

 

Metode latihan keseluruhan disebut juga metode global atau whole method, 

merupaka sesuatu cara mengajar yang beranjak dari yang umum ke yang 

khusus sampai siswa mengerti benar materi yang diberikan, gerakan dan siswa 

melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang sampai materi tersebut



 

 

 dapat dikuasai secara keseluruhan. Kedua metode latihan tersebut mempunyai 

karakteristik tersendiri di dalam meningkatkan keterampilan bermain tenis 

meja. Berarti kedua metode tersebut sama-sama dapat memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar pukulan forehand drive tenis meja. 

 

B. Saran 

 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan sebagai 

berikut : 

1. Untuk mempelajari keterampilan bermain tenis meja pada tingkat   

pemula/dasar, khususnya pukulan forehand drive tenis meja dapat 

mempergunakan dengan kedua metode latihan tersebut, baik metode 

latihan bagian maupun metode latihan  keseluruhan. 

2. Mempelajari pukulan forehand drvie tenis meja, dengan menggunakan 

metode latihan keseluruhan, anak dapat mengembangkan diri sendiri 

secara mandiri megenai keterampilan pukulan tersebut. 

3. Untuk mempelajari pukulan forehand drive tenis meja dengan 

menggunakan metode latihan bagian sebaiknya untuk tingkat siswa yang 

merasa sulit untuk menguasai pukulan forehand drive tenis meja itu karena 

materi pukulan diberikan secara bertahap. 

4. Bisa diteliti dalam kajian metode yang berbeda dengan jumlah sampel 

yang lebih besar agar dapat diregresikan. 

5. Untuk mempelajari pukulan forehand drive tenis meja khususnya siswa 

SMK gajah tunggal Hadimulyo Metro sebaiknya menggunakan metode 

latihan bagian. 


