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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan
pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar lari sprint siswa di kelas V SD
Negeri 105361 Lubuk Cemara T.A 2017/2018. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah rendahnya hasil belajar lari sprint siswa pada pelajaran PJOK. Penelitian ini
adalah penelitian tindakan kelas.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 105361 Lubuk
Cemara T.A 2017/2018 yang berjumlah 22 orang siswa. Pelaksanaan PTK dilakukan
dua siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan
refleksi. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan tes. Tes yang
diberikan yaitu lari sprint melalui lembar Portofolio tehnik dasar lari sprint sebanyak
dua kali pertemuan. Sedangkan observasi meliputi aktivitas guru dan siswa.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat pretest sebelum dilakukan
tindakan diperoleh dari 22 orang siswa 5 orang siswa (22,73%) telah mencapai
standar ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata kelas 55,27 dan 17 orang siswa
(77,27%) yang belum tuntas dalam belajar, selanjutnya pada siklus I diperoleh nilai
rata-rata kelas meningkat menjadi 69,67 dengan tingkat belajar siswa dari 21 orang
siswa sebanyak 12 orang siswa (54,55%) telah mencapai ketuntasan belajar dan 7
orang siswa (45,45%) belum mencapai ketuntasan belajar. Pada siklus II diperoleh
nilai rata-rata kelas meningkat menjadi 81,78 dengan tingkat belajar siswa sebanyak
20 orang siswa (90,90%) telah mencapai ketuntasan belajar dan 2 orang siswa
(9,10%) belum mencapai ketuntasan belajar, sehingga secara klasikal kelas tersebut
telah tuntas belajar karena telah memenuhi standar minimal 80% dari jumlah
keseluruhan siswa yang mencapai ketuntasan secara individual. Berdasarkan hasil
observasi diperoleh data bahwa proses belajar mengajar telah berlangsung dengan
baik.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan
Pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil belajar lari sprint pada siswa kelas V
SD Negeri 105361 Lubuk Cemara T.A 2017/2018. Guru disarankan dalam
pembelajaran dapat menerapkan Pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan hasil
belajar siswa sesuai dengan materi yang diajarkan.
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