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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peningkatan hasil belajar 

paasing dalam sepak bola melalui pendekatan bermain pada siswa kelas VII di 

SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan. Dari hasil observasi yang dilakukan diketahui 

bahwa kemampuan siswa dalam melakukan passing dengan kaki bagian dalam 

masih tergolong rendah. 

Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif (nilai hasil belajar 

siswa) yang dapat dianalisis secara deskriptif. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Misalnya mencari nilai rata-rata, 

presentase keberhasilan belajar, dan lain-lain. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 2 Percut 

Sei Tuan tahun ajaran 2018/2019  yang berjumlah 32 orang. Untuk 

mengumpulkan data menggunakan lembar pengamatan, yang selanjutnya 

dianalisis dengan cara deskriptif secara persentase. 

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa hasil belajar passing dengan kaki 

bagian dalam pada siklus I siswa yang tidak tuntas 10 siswa (31,25 %) dan siswa 

tuntas 22 siswa (68,75 %) dengan rata – rata nilai pada saat awalan (3,15),pada 

saat pelaksanaan (2,87) serta pada sikap akhir (3,15). Pada siklus II hasil belajar 

passing dengan kaki bagian dalam siswa tidak tuntas 3 siswa (9,37 %) dan siswa 

tuntas 29 orang (90,62 %) dengan nilai rata – rata pada saat awalan (3,15),pada 

saat pelaksanaan (3,15),serta pada saat sikap akhir (3,28). berdasarkan hasilnya 

rata-rata siklus I sebesar (76,55 %) dan siklus II sebesar (82,80 %) ternyata 

membawa peningkatan. 

Peneliti ini menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan bermain dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar passing dengan kaki 

bagian dalam pada permainan sepak bola pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 

Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2018/2019. 
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