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Permasalahan penelitian adalah : 1) Adakah pengaruh pembelajaran 
penjasorkes melalui pendekatan permainan sepakbola yang dimodifikasi terhadap 
hasil belajar gerak dasar bermain sepakbola ?. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui : 1) Untuk mengetahui pengaruh pembelajaran penjasorkes melalui 
pendekatan permainan sepakbola yang dimodifikasi terhadap hasil belajar gerak 
dasar bermain sepakbola.  

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII di SMP Negeri 1 
Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 271 
dan tersebesar di tujuh. Pengambilan sampel dengan teknik simple random 
sampling yaitu mengambil 2 kelas dari 7 kelas yang ada secara acak. Variabel 
penelitian ini meliputi pembelajaran sepakbola melalui pendekatan bermain yang 
dimodifikasi sebagai variabel bebas dan hasil belajar gerak dasar permainan 
sepakbola sebagai variabel terikat. Pengumpulan data menggunakan metode 
dokumentasi, observasi dan tes. Data penelitian dianalisis menggunakan rumus t-
test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar gerak dasar permainan 
sepakbola kelompok eksperimen sebesar 73,00 yang termasuk kategori baik dan 
pada kelompok kontrol sebesar 63,49 yang termasuk kategori cukup. Hasil uji t 
data post-test diperoleh nilai thitung = 2,68 > ttabel = 1,68. yang berarti ada perbedaan 
data post-test kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol  dimana hasil belajar 
pada kelompok eksperimen lebih tinggi dari kelompok kontrol. 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu pembelajaran 
penjasorkes melalui pendekatan permainan sepakbola yang dimodifikasi lebih 
berpengaruh terhadap hasil belajar gerak dasar bermain sepakbola. Mengacu 
simpulan tersebut dapat diajukan saran : 1) Bagi guru penjasorkes dalam 
pembelajaran sepakbola sebaiknya dilakukan dengan pendekatan permainan yang 
dimodifikasi karena terbukti lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar teknik 
dasar bermain sepakbola, dan 2) Bagi peneliti lain yang tertarik melakukan 
penelitian sejenis dapat membandingkan pendekatan permanan sepakbola yang 
dimodifikasi dengan yang lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat terkait 
pendekatan pembelajaran yang paling efektif dalam meningkatkan hasil belajar 
teknik dasar bermain sepakbola bagi siswa. 

 

 


