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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah 

bola voli dalam pembelajaran Passing bawah bola voli melalui pendekatan 

saintifik dan media audio visual pada siswa kelas XI SMA Methodist 8 Medan 

Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini yang menjadi subjek adalah siswa/siswi 

kelas XI yang berjumlah sebanyak 24 siswa yang terdiri dari 16 putra dan 8 putri 

yang akan diberikan tindakan melalui Pendekatan saintifik dan media audio visual 

terhadap proses belajar Passing bawah bola voli Dalam Pembelajaran passing 

bawah bola voli. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research). 

Setelah data terkumpul didapatkan hasil analisis : Nilai siswa sebelum 

menggunakan pendekatan saintik dan media audio visual (pre-test) diperoleh 8 

siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar (33,33%), sedangkan 16 siswa 

belum mencapai ketuntasan belajar (66,67%) . Kemudian dilakukan pembelajaran 

menggunakan Gaya Mengajar Pendekatan Saintifik dan Media Audio Visual Dari 

tes hasil belajar siklus 1 diperoleh sebanyak 13 orang siswa dengan nilai setelah 

dikonfersikan sebesar (54,16%) telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, 

sedangkan 11 orang siswa (45,83%) belum mencapai ketuntasan belajar. Dengan 

nilai rata-rata hasil belajar setelah dikonfersikan adalah 68.11. Dari tes hasil 

belajar siklus 2 diperoleh data sebanyak 21 orang siswa dengan nilai setelah 

dikonfersikan sebesar (87,5%) yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar  dan 

3 orang siswa (12,5%) masih belum tuntas dengan nilai rata-rata siswa 84.01. 

Maka kenaikan nilai klasikal ketuntasan siswa dari siklus I ke siklus II mencapai 

33,34%. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa melalui pendekatan 

saintifik dan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah 

bola voli dalam pembelajaran passing bawah bola voli Pada Siswa Kelas XI SMA 

Methodist 8 Medan Tahun Ajaran 2016/2017 

 


