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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

A. Simpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti 

mengenai penelitian dan pengembangan permainan dribbling untuk 

pembelajaran Teknik dasar sepakbola pada siswa kelas VIII di SMP IT Al-

Hikmah Parakan Salak memberikan respon positif baik dari siswa dan guru 

mata pelajaran PJOK di sekolah.  

Hasil akhir dari kegiatan penelitian ini adalah sebuah produk permainan 

dribbling sepakbola yang diperuntukan khusus untuk siswa Sekolah Menengah 

Perama pada pembelajaran sepakbola. Berdasarkan data pada saat melakukan 

uji coba produk dan uji coba pemakaian dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Produk pengembangan permainan dribbling Giring Lari dinyatakan layak 

untuk digunakan di dalam pemebelajaran sepakbola dengan rata-rata 

persentase 85% dengan kategori sangat baik.  

2. Produk pengembangan permainan dribbling Pagaw dinyatakan layak untuk 

digunakan di dalam permabelajaran sepakbola dengan rata-rata persentase 

90% dengan kategori sangat baik.  

3. Produk pengembangan permainan dribbling O Dribb dinyatakan layak 

untuk digunakan di dalam permabelajaran sepakbola dengan rata-rata 

persentase 90% dengan kategori sangat baik.  

4. Produk pengembangan permainan dribbling Essuka dinyatakan layak untuk 

digunakan di dalam permabelajaran sepakbola dengan rata-rata persentase 

83% dengan kategori sangat baik.  

Dari kelima jenis permainan dribbling yang dihasilkan diperoleh rata-rata 

persentase sebesar 87% dengan kriteria yang telah ditentukan berada pada 

kategori “Sangat Baik”, sehingga dapat disimpulkan bahwa produk permainan 

dribbling untuk pembelajaran Teknik dasar sepakbola ini layak untuk 

digunakan di dalam pembelajaran karena mengandung aspek kognitf, afektif 

dan psikomotorik. Selain itu dalam permainan dribbling ini dapat 
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menumbuhkan nilai-nilai kerjasama, nilai sportivitas, nilai kejujuran, dan 

membuat siswa lebih aktif bergerak dengan cara yang menyenangkan. Melalui 

permainan dribbling ini guru dapat memberikan materi pembelajran dribbling 

dengan cara yang berbeda yaitu dengan menggunakan permainan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah dipaparkan diatas, ada 

beberapa saran dan impilkasi penelitian yang dapat di sampaikan, yaitu:  

1. Bagi siswa, penelitian ini menjadikan siswa lebih aktif bergerak melalui 

kegiatan bermain sehingga siswa lebih bersemangat dan senang untuk 

menerima materi pembelajaran dribbling sepakbola.  

2. Bagi guru PJOK di sekolah, diharapakan dapat memberikan pembelajaran 

menggunakan model-model permainan sehingga materi dapat 

tersamapaikan dengan baik dan siswa pun merasa senang dalam mengikuti 

pembelajaran.  

3. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai sumber informasi dan referensi yang 

dapat digunakan untuk mengembangkan model permainan dribbling 

sepakbola untuk siswa Sekolah Menengah Pertama.  

4. Pengembangan model permainan dribbling ini dapat digunakan sebagai 

acuan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang dikemas secara 

menarik menggunakan permainan.  

 


