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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar passing 

menggunakan kaki bagian dalam melalui pendekatan bermain Dalam Sepakbola pada siswa 

kelas VIII MTs Swasta YPAI Medan Kec. Medan Glugur. 

 Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII /A 

yang berjumlah 32 siswa, yang terdiri dari 17 siswa putra dan 15 siswi putri, Metode penelitian 

yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini maka dilakukan tes hasil belajar ( pre-test ) sebelum melakukan passing sepak bola 

menggunakan kaki bagian dalam, lalu dilakukan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

bermain dan mengambil tes hasil belajar I dan tes hasil belajar II. 

 Setelah data terkumpul dilakukan analisis : (1) dari hasil pre-test di peroleh 7 peserta 

didik (21,8%) yang mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 25 peserta didik (78,1%) belum 

mencapai ketuntasan belajar, dengan nilai rata-rata 57,5. Kemudian dilakukan pembelajaran 

melalui pendekatan bermain. (2) dari hasil belajar I diperoleh 20 peserta didik (62,5%) yang 

telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 12 peserta didik (37,5%) belum mencapai 

ketuntasan belajar, nilai rata-rata 73,7 di siklus I. Kemudian dilakukan evaluasi (3) dari hasil 

belajar II diperoleh 28 peserta didik ( 87,5% ) yang mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 4 

peserta didik ( 12,5% ) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan rata-rata 82,03 di 

siklus II (4) pada hasil pre-test terdapat 21,8% (7 siswa), hasil belajar I terdapat 62,5% (20 siswa 

), pada tes hasil belajar II terdapat 87,5% (28 siswa) yang mencapai ketuntasan belajar.  

Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata dari pre-test ke hasil belajar I 

sebanyak 16,2 dan peningkatan nilai rata-rata disiklus I ke siklus II  8,3. Berdasarkan hasil data 

dikatakan bahwa melalui pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar passing 

sepakbola dengan menggunakan kaki bagian dalam pada peserta didik kelas VIII MTs Swasta 

YPAI Medan Kec. Medan Glugur tahun ajaran 2016/2017. 
 


