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ABSTRAK 

JUANDA IBRAHIM, NIM:  6111511018 Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Menggiring Bola Dengan Kaki Bagian Dalam Permainan Sepak Bola Melalui 

Variasi Pembelajaran Pada Siswa Kelas X SMA Al-Washliyah Pasar Senen 

Medan Tahun Ajaran 2016/2017. 

 

(Pembimbing : Usman Nasution) 
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         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan proses pembelajaran 

menggiring bola dengan kaki bagian dalam permainan sepak bola melalui variasi 

pembelajaran pada kelas X SMA Al-Washliyah Pasar Senen Medan Tahun Ajaran 

2016/2017. Subjek disini adalah siswa/i kelas X yang berjumlah 30 orang, dengan 

14 laki laki, dan 16 perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka 

dilakukan Tes Hasil Belajar. Pada tes awal, lalu dilakukan pembelajaran 

menggiring bola dengan kaki bagian dalam menggunakan variasi pembelajaran 

yang dilakukan pada Tes Hasil Belajar I dan Tes Hasil Belajar II yang berbentuk 

tes menggiring bola dengan kaki bagian dalam. 

Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis : Dari tes hasil belajar 

sebelum menggunakan variasi pembelajaran (pre-test) di peroleh 9 siswa/i (30%) 

yang telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 21 siswa/i (70%) belum 

mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rat-rata 67,22. Kemudian 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang melalui 

beberapa variasi pembelajaran siklus I. Dari tes hasil belajar siklus I menggiring 

bola dengan kaki bagian dalam variasi pembelajaran pada siklus I diperoleh 19 

siswa/i (63,33) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 11 

siswa/i (36,67) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rat-rata 

72,50. Kemudian dilakukan kembali pembelajaran menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam serta beberapa variasi pembelajaran yang lebih variatif. Dari tes 

hasil belajar yang dilakukan pada siklus II diperoleh 26 siswa/i dengan (86,67) 

yang mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 4 siswa/i (13,33) belum 

mencapai tingkat ketuntasan dalam belajar, dengan nilai rata-rata 82,23. Ini berarti 

ketuntasan belajar secara klasikal (80%) telah tercapai. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa melalui variasi 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar menggiring bola dengan kaki 

bagian dalam pada siswa/i kelas X SMA Al-Washliyah Pasar Senen Medan Tahun 

Ajaran 2016/2017. 

 

Kata kunci : Menggiring Bola Dengan Kaki Bagian Dalam, Penelitian 

Tindakan Kelas. 


