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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar lay up shoot bola 

basket melalui  media audio visual dengan modifikasi alat menggunakan bola voli 

pada siswa  kelas XI SMA Methodist 1 Medan Tahun Ajaran 2016/1017. 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMA Methodist 1 

Medan,untuk mata pelajaran pendidikan jasmani kelasXI Tahun Ajaran 

2016/2017. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 32 

siswa, diantaranya terdiri dari 17 siswa dan 15 siswi. 

Dari  hasil data awal yang telah melakukan lay up shoot bola basket terdiri 

dari 32 orang siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, ternyata hanya 12 

orang siswa (37,5%) yang memiliki ketuntasan belajar, sedangkan selebihnya 20 

orang siswa (62,5%) belum memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata-rata yang 

diperoleh hanya mencapai 66,55%. Selanjutnya diberi pembelajran lay up shoot 

bola basket melalui penerapan media audio visual dan modifikasi alat. Hal ini 

berdampak baik pada hasil belajar siswa. Dari hasil tes belajar siklus I diperoleh 

17 siswa (53,13%) yang memiliki ketuntasan belajar, sedangkan 15 siswa 

(46,88%) masih belum memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata-rata yang diperoleh 

pada siklus I ini menjadi 73,84%. Pada siklus II hasil belajar  lay up shoot 

meningkat yaitu 27 siswa (84,38%) yang telah mencapai ketuntasan belajar, 

sedangkan 5 siswa (15,63%) yang belum mencapai ketuntasan belajar, dengan 

nilai rata-rata 82,64%. Dengan itu diperoleh peningkatan nilai rata-rata dari siklus 

I dan siklus II sebesar 8,8%. Berdasarkan hasil analisis data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa penerapan media audio visual dan modifikasi alat dapat 

meningkatkan hasil belajr lay up shoot bola basket pada siswa kelas XI SMA 

Methodist 1 Medan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

 

 


