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ABSTRAK

JHON LIHARDO GIRSANG. Upaya peningkatan hasil belajar dribbling dalam

permainan sepak bola melalui variasi pembelajaran pada siswa kelas XI IPA-A

SMA Negeri 1 Silimakuta Tahun Ajaran 2015/2016.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar menggiring

bola dalam permainan sepak bola pada siswa kelas XI IPA-A SMA Negeri 1 Silimakuta

Tahun Ajaran 2015/2016. Sampel penelitian ini sebanyak 39 orang siswa yang diberikan

tindakan berupa penerapan pengembangan variasi pembelajaran terhadap pencapaian

hasil belajar menggiring bola. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan tes hasil belajar diakhir

setiap siklus yang berbentuk aplikasi teknik  dasar menggiring bola dalam permainan

sepak bola. Dengan pelaksanaan penelitian tes hasil belajar dilaksanakan selama dua kali

pertemuan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data dan paparan data.

Hasil penelitian menyimpulkan :

1 Dari data awal hasil belajar siklus 1 diperoleh nilai rata-rata siswa yaitu 70,53 dengan

jumlah siswa yang tuntas 17 siswa (43,58%), sedangkan 22 orang siswa belum tuntas

(56,41%). Dan belum memenuhi ketuntasan klasikal.
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2 Tes hasil belajar post test siklus 1, jumlah siswa yang tuntas belajar sebanyak 22 orang

siswa (56,41%) dan 17 orang siswa (43,58%) belum tuntas dengan nilai rata-rata siswa

75,79. Dalam hal ini terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar test tindakan awal ke

post test siklus 1 sebesar 5,26 point (12,83%)

3 Nilai yang diperoleh siswa pada siklus II mengalami peningkatan dimana terjadi

peningkatan sebesar 3,59 point (33,33%). Dengan nilai rata-rata belajar siswa pada

post test siklus II dengan rata-rata 79,38 atau dengan 35 orang siswa  (89,74%) yang

tuntas sedangkan siswa yang belum tuntas sebanyak 4 orang siswa (10,25%). Dan

telah mencapai ketuntasan sesuai kriteria ketuntasan klasikal sebesar 85% siswa yang

telah mencapai nilai 75.

4 Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan pengembangan

variasi pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar menggiring bola dalam

permainan sepak bola pada siswa kelas XI IPA-A SMA Negeri 1 Silimakuta Tahun

Ajaran 2015/2016.


