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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar lari 

sprint melalui pendekatan bermain  pada siswa kelas VII SMP Yayasan Perguruan 

HKBP Sei Mati Tahun Ajaran 2016/2017. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VII SMP Yayasan Perguruan HKBP Sei Mati yang berjumlah 35 orang,  yang 

diberikan tindakan berupa pengajaran lari sprint melalui pendekatan bermain. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dapat dianalisis. Untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini dilakukan tes hasil belajar lari sprint diakhir setiap siklus yang 

berbentuk  aplikasi penilaian berupa portofolio, penelitian ini dilaksanakan selama 

dua minggu atau dua kali pertemuan.  

Dari data awal yang didapat disekolah diketahui bahwa nilai yang 

diperoleh siswa pada materi ternyata rata-rata < 70. Sedangkan nilai KKM penjas 

di SMP Yayasan Perguruan HKBP Sei Mati  adalah 70. Ditinjau dari kelas VII 

yang tiap kelasnya terdiri dari 35 orang, 5 siswa yaitu 14,28% sudah memiliki 

nilai diatas KKM, sedangkan 30 orang siswa yaitu 85,71% memiliki nilai dibawah 

KKM. 

 Setelah data terkumpul dilakukan analisis, maka diperoleh hasil 

analisisnya dengan diberikan penerapan melalui model pembelajaran pendekatan 

bermain, maka diperoleh tes hasil belajar pada siklus I sebanyak 18 orang siswa 

yaitu 51% telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dan 17 orang siswa yaitu  

49% belum mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar 

adalah 69,76 (tidak tuntas). Namun pada siklus I belum dapat memenuhi kriteria 

ketuntasan secara klasikal seperti yang diharapkan yaitu 85%. Maka dilakukanlah 

tes hasil belajar siklus II dengan memperoleh data sebanyak 31 orang siswa yaitu 
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88,57% yang telah mencapai ketuntasan belajar dan 4 orang lainnya masih belum 

tuntas dengan nilai sebesar 11,42 % dengan nilai rata-rata hasil belajar adalah 

82,38 (tuntas). Dengan kata lain terdapat peningkatan klasikal siklus I 51% 

menjadi 86,11 % pada siklus II. 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

melalui pendekatan bermain dapat meningkatkan  hasil belajar lari sprint siswa 

kelas VII SMP Yayasan Perguruan HKBP Sei Mati  tahun ajaran 2016/2017. 


