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Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peningkatan  proses hasil  

belajar Pukulan Servis Forehand Topspin Pada Permainan Tenis Meja Dengan 

Menggunakan Metode Resiprokal Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Hamparan 

Perak Tahun Ajaran 2015/2016. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian 

Tindakan kelas (PTK) yang dapat dianalisis. Dalam hal ini peneliti menganalisis 

data dengan mereduksi data dan memaparkan data dalam bentuk tabel, sehingga 

dapat dicari nilai rata-rata dan persentase ketuntasan belajar. 

 Yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah adalah siswa kelas X-1 

SMA Negeri 1 Hamparan Perak tahun ajaran 2015/2016, sebanyak 37 orang 

dengan jumlah 12 orang putra 25 orang putri. Hasil  penelitian  menyimpulkan : 

Hasil penelitian pada data awal menunjukkan bahwa hasil belajar servis forehand 

topspin dalam permainan tenis meja yaitu 13 orang (35,13%) siswa yang tuntas 

dalam belajarnya, dan 24 orang (64,87%) siswa yang belum tuntas belajarnya. 

Hasil belajar siswa dalam melakukan servis forehand topspin dalam permainan 

tenis meja pada data awal memiliki rata-rata (63,51). pada siklus I menunjukkan 

bahwa hasil belajar servis forehand topspin dalam permainan tenis meja yaitu 21 

orang (56,75%) siswa yang tuntas dalam belajarnya, dan 16 orang (43,25%) siswa 

yang belum tuntas belajarnya. Hasil belajar siswa dalam melakukan servis 

forehand topspin dalam permainan tenis meja pada siklus I memiliki rata-rata 

(71,83). Pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar servis forehand topspin 

dalam permainan tenis meja yaitu 31 orang (83,78%) siswa yang tuntas dalam 

belajarnya, dan 6 orang (16,22%) siswa yang tidak tuntas belajarnya dan hasil 

belajar siswa secara keseluruhan pada siklus II memiliki rata-rata (77,24). 

 



Berdasarkan  hasil  analisis  data  dapat  dikatakan  bahwa  melalui  

penerapan metode respirokal dapat meningkatkan hasil belajar Pukulan Servis 

Forehand Topspin Pada Permainan Tenis Meja Di Kelas X SMA Negeri 1 

Hammparan Perak Tahun Ajaran 2015/2016. 

 


