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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar
passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola melalui variasi
pembelajaran pada siswa kelas XII-IPS Yayasan Pendidikan Nasional SMA
Pencawan Medan Jl. Bunga Ncole Raya no.50, Kecamatan Medan Tuntungan ,
Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 dan 22
november 2018 dengan jumlah siswa 23 orang, terdiri dari 12 Putra dan 11 Putri.
Jenis penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan
pendekatan kuantitatif.
Instrumen dalam penelitian ini adalah lembar observasi guru, lembar
observasi siswa dan Tes passing dengan kaki bagian dalam sepak bola. Dari data
awal passing dengan kaki bagian dalam hanya 5 orang siswa yang tuntas
(21,73%) dan 18 orang siswa yang belum tuntas (78,27%). Setelah dilakukan
tindakan siklus I maka siswa yang tuntas 12 orang (52,17%) dan siswa yang
belum tuntas 11 orang (47,83%) belum tuntas secara klasikal. Selanjutnya di
siklus II siswa yang tuntas 20 orang (86,95%) dan siswa yang belum tuntas 3
orang (13,05%). Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada data awal adalah 67,9,
pada test siklus I nilai rata-rata hasil belajar siswa meningkat menjadi 71,39, pada
test siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 79,04. Persentase
ketuntasan belajar siswa pada data awal adalah 21,73%, persentase ketuntasan
hasil belajar siswa siklus I adalah 52,17% dan pada siklus II persentase ketuntasan
hasil belajar siswa telah mencapai 79,04%.
Berdasarkan hasil analisis data maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa
melalui passing dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola dengan
menggunakan variasi pembelajaran pada siswa kelas XII-IPS yayasan pendidikan
nasional pencawan medan Tahun Ajaran 2018/2019. peningkatan klasikal dari test
siklus I hingga test siklus II adalah 34,78%, kemudian nilai rata-rata siswa dari
test siklus I hingga test siklus II adalah 7,31.
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