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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam 

melakukan passing bawah pada siswa kelas XI SMA negeri I perbaungan Tahun 

ajaran 2015/2016. Metode penelitian ini bersifat penelitian tindakan kelas dan 

subjek penelitian adalah kelas XI yang terdiri dari 24 siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 16 mei sampai dengan 30 mei. Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian adalah lembar penilaian proses passing bawah pada 

permainan bola voli. 

 

  Berdasarkan hasil penelitian bahwa melalui gaya mengajar penugasaan 

seluruh siswa memiliki tugas yang sama hanya tingkat kesulitannya berbeda 

sesuai dengan kemampuan dan daya serap siswa dalam melakukan pembelajaran 

pada materi bola voli passing bawah, siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya 

pada pokok bahasan bola voli. Hasil penelitian, pada saat pre-test sebelum diberi 

tindakan diperoleh nilai rata-rata kelas sebesar 63.87% ,dengan ketuntasan 

klasikal 4 siswa atau 16.66% dikatakan belum berhasil baik secara keseluruhan. 

Setelah diberi tindakan melalui penerapan gaya mengajar penugasan yang 

dilakukan pada penelitian siklus I diperoleh nilai rata-rata kelas meningkat 

menjadi 75,66% dengan ketuntasan belajar siswa dari 16 siswa sebesar 66,66%. 

Ini berarti ketuntasan belajar klasikal (>85%) belum tercapai, untuk itu peneliti 

masih perlu melakukan beberapa perbaikan dalam pemebelajaran, dan peneliti 

melanjutkan penelitiannya dengan  dilakukannya tes siklus II dengan penambahan 

tugas variasi. Setelah siklus II dilaksanakan maka diperoleh peningkatan hasil 

belajar siswa dimana dari 24 siswa terdapat 22 siswa dengan nilai setelah 

dikonversikan sebesar 91,66% yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar dan 

siswa yang tidak tuntas berjumlah 2 orang siswa atau 8,34%. Ini berarti 

ketuntasan belajar klasikal (>85%) telah tercapai. 

 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan gaya mengajar penugasan dapat meningkatkan  hasil belajar passing 

bawah bola voli pada siswa kelas XI SMA N I Perbaungan Tahun Ajaran 

2015/2016. 
 


