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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar pukulan 

swing softball pada siswa SMA S Al-Washliyah 3 Medan Tahun Ajaran 2018-2019. 

Dengan jumlah subyek 28 orang, terdiri dari 14 orang putra dan 14 orang putri. 

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. 

memaparkan apa saja yang terjadi ketika perlakuan diberikan, dan memaparkan 

seluruh proses sejak awal pemberian perlakuan sampai dengan dampak dari 

perlakuan tersebut. 

 Metode Penelitian adalah PTK, Pendekatan Kuantitaif yang bertujuan 

menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dengan angka-angka untuk untuk 

mencandarkan karakterisktik individu. Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-

kondisi yang tampak.  

Hasil penelitian yang dilakukan pada Tahap Tindakan Siklus I maka siswa 

yang tuntas 12 orang (42,85%) dan siswa yang belum tuntas 16 orang (57,14%) 

belum tuntas secara klasikal. Selanjutnya di Siklus II siswa yang tuntas 24 orang 

(85,71%) dan siswa yang belum tuntas 4 orang (14,28%). Nilai rata-rata hasil 

belajar siswa pada data  awal adalah (66,32) (tuntas), pada test siklus I nilai rata-

rata hasil belajar siswa meningkat menjadi (75,39) (tuntas), pada pelaksanaan test 

siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa telah mencapai (85,14) (tuntas). 

Persentase ketuntasan belajar siswa pada data awal adalah 35%, pada test siklus I 

meningkat menjadi 42,8%, dan pada siklus II persentase ketuntasan belajar siswa 

telah mencapai 85,71%. Peningkatan nilai rata-rata hasil belajar dari test awal 

hingga test siklus I yaitu 12 dan peningkatan nilai rata-rata hasil belajar dari test 

siklus I hingga test siklus II yaitu 7,8% dan peningkatan klasikal dari test awal 

hingga test siklus I adalah 42,85%  dan peningkatan klasikal dari test siklus I hingga 

test siklus II adalah 85,71%. Berdasarkan hasil analisis data dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa melalui variasi pembelajaran dan modifikasi alat dapat 

memberikan peningkatan hasil belajar pukulan swing softball melalui variasi 

pembelajaran dan modifikasi alat  pada siswa kelas XI IPA SMA S Al-Washliyah 

3 Medan 
 

 


