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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

passing sepak bola melalui model pembelajaran Visual Auditori Kinestetik pada 

kelas VIII SMP swasta Nurcahaya Medan Tahun Ajaran 2019/2020. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMP swasta Nurcahaya medan Tahun Ajaran 2019/2020, sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 30 orang siswa. 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dan untuk mengetahui hasil dilihat 

dari ketuntasan siswa secara individu dan secara klasikal. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini maka dilakukan penilaian hasil belajar yang berbentuk 

fortopolio. 

            Berdasarkan hasil penilaian awal yang dilakukan pada siswa kelas VIII 

SMP Swasta Nurchaya MEDAN, dari 30 siswa terdapat  20 % (24 siswa Tidak 

Tuntas, 6 siswa Tuntas) setelah diberikan tindakan pada siklus I  hasil belajar 

yang diperoleh dengan nilai rata-rata 69,14 dengan tingkat ketuntasan klasikal 

(PKK) sebesar 50% (15 siswa Tidak Tuntas, 15 siswa Tuntas). Peningkatan yang 

diperoleh dari hasil belajar sebelum diberikan tindakan sebesar 30% , akan tetapi 

masih ditemukan 15 orang siswa ( 50%)  yang belum mencapai ketuntasan 

belajar. Pada siklus II di peroleh yaitu 23 orang siswa (76,66%) yang mencapai 

ketuntasan belajar dan yang belum mencapai ketuntasan belajar sebanyak 7 orang 

siswa (23,33%). Jumlah keseluruhan yang diperoleh siswa pada saat 

melaksanakan fase awalan adalah 103 dengan skor rata-rata siswa 3,43, fase 

pelaksanaan adalah 94 dengan  skor rata-rata siswa 3,13, dan fase lanjutan adalah 

97 dengan skor rata-rata 3,23. Jumlah perolehan skor keseluruhan siswa adalah 

276 dengan skor rata-rata 9,2, dan rata-rata hasil belajar siswa adalah 78,57.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa model pembelajaran Visual Auditori 

Kinestetik  dapat memberi pengaruh signifikan terhadap hasil belajar Servis 

bulutangkis siswa kelas VIII SMP Swasta Nurcahaya Medan Tahun Ajaran 

2019/2020.  
 


