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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian pada setiap siklus, 

maka dapat disimpulkan hasil penelitian tindakan kelas ini sebagai berikut : 

1. Dengan penggunaan metode pembelajaran cooperative learning TGT 

dengan metode lurus biasa dapat meningkatkan pembelajaran gerak dasar 

drible dalam sepakbola pada siswa kelas VII A SMP Negeri 30 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

2. Dengan penggunaan metode pembelajaran cooperative learning TGT 

dengan metode zig zag yang dibantu alat kun dapat meningkatkan 

pembelajaran gerak dasar drible dalam sepakbola pada siswa kelas VII A 

SMP Negeri 30 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

3. Dengan penggunaan metode zig zag berbentuk L yang di bantu dengan 

alat kun dapat meningkatkan pembelajaran gerak dasar drible dalam 

sepakbola pada siswa kelas VII A SMP Negeri 30 Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 
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B. Saran 

Setelah penelitian ini dilaksanakan, banyak sekali yang ingin disampaikan 

penulis baik itu bagi penulis itu sendiri maupun pembaca yang akan melakukan 

proses pembelajaran yang sejenis antara lain : 

1. Bagi siswa agar bersifat lebih aktif, sehingga ide-ide guru dalam 

menciptakan suasana pembelajaran keluar dengan sendirinya, seperti 

menggunakan alat bantu dalam proses pembelajaran akan berjalan dengan 

lancar. 

2. Untuk Kepala Sekolah SMP Negeri 30 Bandar Lampung agar lebih 

melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang kurang memadai agar 

tercapainya proses pembelajaran dengan maksimal. 

3. Untuk para guru pendidikan jasmani, alat bantu pembelajaran ini dapat 

dijadikan sebagai acuan ke depan dalam melakukan proses pembelajaran 

gerak dasar drible dalam sepakbola. 

4. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya lebih sering mengadakan 

penataran dan pelatihan di bidang olahraga khusus untuk guru-guru 

penjaskes yang ada di setiap sekolah. 

5. Bagi pembaca, penelitian ini kiranya dapat dikembangkan lebih lanjut 

dalam proses pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar gerak dasar 

gerak dasar drible dalam sepakbola. 

6. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian ini karena 

masih banyak variabel yang harus diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. 


