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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

Dribbling dalam sepak bola melalui variasi pembelajaran dan modifikasi alat pada 

siswa kelas XI SMK Negeri I Lumban Julu Kabupaten Toba Samosir Tahun 

Ajaran 2018/2019. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Lumbanjulu, Jln. 

Lintas Sumatera, kecamatan lumbanjulu, Kab.Toba samosir, Provinsi Sumatera 

Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15-27 Oktober 2018 dengan 

jumlah siswa 30 orang, terdiri dari 21 putra dan 9 putri. Jenis penelitian ini adalah 

metode penelitian tindakan kelas (PTK) menggunakan pendekatan kuantitatif. 

 Instrument dalam penelitian ini adalah lembar observasi guru, lembar 

observasi siswa dan portofolio. Dari data awal Dribbling dalam pembelajaran 

sepak bola siswa, hanya 8 orang siswa yang tuntas (26,67%) dan 22 sisiwa yang 

belum tuntas (73,33%). Setelah dilakukan tindakan siklus I maka siswa yang 

tuntas 15 orang (50%) dan siswa yang belum tuntas 15 orang (50%) belum tuntas 

secara klasikal. Selanjutnya di siklus II siswa yang tuntas 26 orang (86,67%) dan 

siswa yang belum tuntas 4 orang (13,33%). Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada 

data awal adalah 64,8 pada te siklus I nilai rata-rata belajar siswa meningkat 

menjadi 72,9 pada tes siklus II nilai rata-rata hasil belajar siswa mencapai 81,67. 

Persentase ketuntasan belajar siswa pada data awal adalah 26,67% ( tidak tuntas ) 

persentase ketuntasan belajar siswa siklus I adalah 50 % ( tidak tuntas ) dan pada 

siklus II persentase ketuntasan siswa telah mencapai 86,67 % ( tuntas )  

 berdasarkan hasil analisis data maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

melalui variasi pembelajaran dan modifikasi alat dapat memberikan peningkatan 

hasil belajar dribbing sepak bola pada siswa kelas XI TKJ 1 SMK Negeri 1 

Lumbanjulu Tahun Ajaran 2018/2019. Peningkatan klasikal dari tes siklus I 

hingga tes siklus II adalah  36,67%, kemudian nilai rata-rata siswa dari tes siklus I 

hingga tes siklus II adalah 8,77. 
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