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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penigkatan hasil belajar 

dribbling dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola dengan 

menggunakan Penerapan Pendekatan Saintifik dan model Cooperative Learning 

pada siswa kelas VII SMP Negeri 12 Binjai Kota Binjai Tahun Ajaran 2015/2016.  

 Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 12 Binjai Kota Binjai 

Tahun Ajaran 2015/2016, sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII  

yang berjumlah 32 orang. 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 tes hasil belajar 

yang berbentuk portofolio. Setelah menerapkan Pendekatan Saintifik dengan 

sekaligus diiintegrasikan model kooperative maka diadakan tes hasil belajar pada 

siklus I dan siklus II yang berbentuk teknik dribbling dengan kaki bagian dalam 

pada permainan sepak bola. 

 Berdasarkan hasil data awal pada siswa kelas VII SMP Negeri 12 Binjai 

Kota Binjai. Dari 32 siswa terdapat 18 siswa (56,25%) yang tidak tuntas dan 14 

siswa (43,75%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-

rata hasil belajar siswa 2,27. Hasil dari siklus I terdapat 13 siswa (40,62%) yang 

tidak tuntas dan 19 siswa (59,37%) dari 32 siswa  yang telah mencapai tingkat 

ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 2,70. Disiklus II 

terdapat 2 siswa (6,25%) yang tidak tuntas dan 30 siswa (93,75%) dari 32 siswa 

yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar dengan nilai rata-rata 3,01. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Penerapan Pendekatan Saintifik dengan 

Model Kooperative dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil 

belajar dribbling dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 12 Binjai Kota Binjai Tahun Ajaran 2015/2016. 

 


