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ABSTRAK 

 

ALMANDO, Nim. 6113311017. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Menggiring Bola Dalam Permainan Sepak Bola Melalui Penggunaan Media 

Audio Visual Pada Siswa-Siswi Kelas VIII SMP Negeri 1 Sibolangit 

Kabupaten Deliserdang tahun ajaran 2015-2016. 

Pembimbing   : SUHARJO 

Skripsi Medan  : Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2015 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

menggiring bola dalam permainan sepak bola melalui penggunaan media audio 

visual pada siswa-siswa kelas VIII SMP Negeri I Sibolangit Kabupaten Deli 

serdang tahun ajaran 2015/2016. 

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sibolangit Kabupaten 

Deli serdang tahun ajaran 2015/2016, subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

kelas VIII-2 yang berjumlah 25 orang dan terdiri dari 16 orang siswa putra dan 9 

orang siswa putri. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini dan untuk 

mengetahui hasil dilihat dari ketuntasan siswa secara individu dan secara klasikal. 

Metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian tindakan kelas. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan tes hasil belajar 

yang berbentuk portofolio. Setelah menerapkan media audio visual maka 

diadakan tes hasil belajar pada siklus I dan siklus II yang berbentuk teknik 

menggiring bola dengan punggung kaki dalam permainan sepak bola. 

 

           Hasil  penelitian menyimpulkan dari tes awal pada siswa kelas VIII SMP 

Negeri I Sibolangit Kabupaten Deli serdang. Dari 25 siswa terdapat 16 siswa 

(64%) yang tidak tuntas dan 9 siswa (36%) yang telah mencapai ketuntasan 

belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar 55,05. Hasil dari siklus I terdapat 11 

siswa (44%) yang tidak tuntas dan 14 siswa (56%) dari 25 siswa yang telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

75,05. Disiklus II terdapat 2 siswa (8%) yang tidak tuntas dan 23 siswa (92%)   

siswa yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 80,81.  

 

          Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan media 

audio visual dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar 

menggiring bola pada permainan sepak bola pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Sibolangit Kabupaten Deli serdang tahun ajaran 2015/2016. 

  

 


