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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa 

PLT prodi PGSD Penjas terhadap proses pembelajaran penjas di Sekolah Dasar 

se-Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018 secara keseluruhan sebagian 

besar masuk dalam kategori baik. Secara rinci menunjukkan sebanyak 42 

(61,76%) mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas memiliki persepsi baik, 26 

(38,24%) mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas memiliki persepsi cukup baik, 0 

(0%) mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas memiliki persepsi kurang baik, dan 0 

(0%) mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas memiliki persepsi tidak baik terhadap 

proses pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun 

ajaran 2017/2018. 

B. Implikasi Hasil Penelitian 

Sesuai dalam penemuan dalam penelitian ini, maka implikasi dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Persepsi mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas terhadap proses 

pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun 

ajaran 2017/2018 secara keseluruhan sebagian besar menyatakan baik. 

Hasil ini akan memberikan sumbangan keilmuan tentang pendidikan 

jasmani khususnya dalam proses pembelajaran penjas. 

2. Persepsi mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas terhadap proses 

pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun 
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ajaran 2017/2018 secara keseluruhan menyatakan rata-rata baik. Hasil 

penelitian ini bisa memberikan informasi kepada lembaga, dalam hal ini 

yaitu Sekolah Dasar yang menjadi lokasi pelaksanaan PLT. Informasi 

tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dan bahan pertimbangan 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses 

pembelajaran penjas. 

3. Hasil penelitian ini merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi 

guru sekolah dasar yang menjadi lokasi PLT khususnya guru penjas, 

sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan 

pengetahuannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

proses pembelajaran penjas agar lebih baik lagi, karena sudah 

diketahuinya apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

mahasiswa PLT prodi PGSD Penjas terhadap proses pembelajaran penjas 

di Sekolah Dasar se-Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini diusahakan semaksimal mungkin sesuai dengan maksud dan 

tujuan penelitian. Namun demikian masih dirasakan ada keterbatasan dan 

kelemahan yang tidak dapat dihindari diantaranya adalaha sebagai berikut:  

1. Adanya keterbatasan yang mengakibatkan peneliti tidak dapat 

mengontrol proses pembelajaran penjas secara seksama, sehingga 

peneliti hanya mengambil data berdasarkan angket. 
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2. Adanya keterbatasan responden terhadap kesungguhan dalam mengisi 

angket, sehingga informasi yang telah tergambar diingatannya bisa jadi 

tidak tertuang secara maksimal. 

3. Adanya keterbatasan peneliti dalam mengungkapkan permasalahan 

dalam proses pembelajaran penjas secara mendalam. 

4. Angket yang digunakan dalam penelitian ini belum diuji coba. 

5. Faktor-faktor yang didapat dalam konstrak yang akan diteliti tidak tepat, 

sehingga instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket ini 

tidak tepat. 

D. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa PLT 

prodi PGSD Penjas terhadap proses pembelajaran penjas di Sekolah Dasar se-

Kabupaten Kulonprogo tahun ajaran 2017/2018, peneliti mengajukan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Bagi Lembaga Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan diharapkan lebih 

banyak memberikan dan mengadakan pelatihan atau workshop tentang 

proses pembelajaran penjas sekolah dasar agar semua guru penjas 

sekolah dasar mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

pembelajaran penjas dengan baik. 

2. Bagi guru penjas sekolah dasar terutama yang mengajar di sekolah dasar 

yang menjadi lokasi PLT diharapkan mengikuti pelatihan atau workshop 

tentang proses pembelajaran penjas sekolah dasar ataupun dari sumber 

lain. 
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3. Bagi mahasiswa atau calon guru penjas diharapkan untuk lebih 

mendalami semua materi tentang proses pembelajaran penjas yang 

didapatkan dari perkuliahan agar bisa diterapkan pada saat PLT ataupun 

saat mengajar sebagai guru penjas yang sebenarnya kelak. 

4. Bagi masyarakat diharapkan turut serta mengawasi dan mengawal proses 

pembelajaran penjas agar dapat berjalan dengan baik. 


