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 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar shooting bola basket 

dengan menggunakan media modifikasi pada siswa kelas VIII SMP Setia Budi Abadi 

Perbaungan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 Peneliian ini dilaksanakan di SMP Setia Budi Abadi Perbaungan di Jalan. 

Serdang No. 157 Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai. Subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VIII A yang berjumlah 30 orang yang terdiri dari 10 laki-laki, 

20 perempuan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dan untuk mengetahui 

hasil dilihat dari ketuntasan siswa secara individu dan secara klasikal. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas. Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan tes hasil belajar yang 

berbentuk portofolio, dan pendekatan seintifik serta variasi latihan. Setelah itu maka 

diadakan tes hasil belajar pada siklus I dan siklus II yang berbentuk teknik dasar 

shooting bola basket. 

Berdasarkan hasil tes awal yang dilakukan diperoleh 8 siswa (26,66%) yang 

mencapai ketuntasan belajar sedangkan 22 siswa (73,33%) belum mencapai 

ketuntasan. Hasil belajar siklus I diperoleh sebanyak 16 orang siswa dengan nilai 

setelah dikonfersikan sebesar (53,33%) telah mencapai tingkat ketuntasan belajar 

sedangkan 14 orang siswa (46,33%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. 

Dengan nilai rata-rata hasil belajar setelah dikonfersikan adalah 72,21. Namun belum 

memenuhi kriteria ketuntasan secara klasikal yang diharapkan yaitu 85%. Hasil dari 

tes hasil belajar siklus II diperoleh data sebanyak 27 orang siswa dengan nilai setelah 

dikonfersikan sebesar (90%) yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar dan 3 

orang siswa (10%) masih belum tuntas. Dengan nilai rata-rata hasil belajar setelah 

dikonfersikan adalah 85,5.  Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa 

penerapan media modifikasi dapat memberikan peningkatan terhadap proses hasil 

belajar shooting pada siswa kelas VIII SMP Setia Budi Abadi Perbaungan Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

 


