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  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

siswa setelah diajarkan melalui gaya penemuan terbimbing pada materi passing 

dengan kaki bagian dalam pada permainan sepak bola di kelas VIII SMP Negeri 1 

Percut Sei Tuan. 

  Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan 

Tahun Ajaran 2011/2012, waktu penelitian dilaksanakan  pada bulan Juli 2012. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII terdiri dari 38 orang siswa. 

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi, yaitu 38 orang siswa (total 

sampling), yaitu siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 

2011/2012. Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan PTK 

(Penelitian Tindakan Kelas). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar fortofolio penilaian hasil belajar passing sepak bola. 

Dari 38 orang siswa yang menjadi subjek dalam penelitian ini, ternyata 

hanya 6 orang siswa (15,79%) yang sudah memiliki ketuntasan belajar passing 

sepak bola, sedangkan selebihnya yaitu 32 orang siswa (84,21%) belum memiliki 

ketuntasan belajar passing bola. Nilai rata-rata kelas  yang diperoleh hanya 

mencapai 50,19 (Tidak Tuntas). Hasil tes siklus I, dari 38 orang siswa telah ada 20 

orang siswa (52,63%) sudah memiliki ketuntasan belajar, selebihnya 18 orang 

siswa (47,37%) yang belum memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata-rata kelas  

yang diperoleh adalah 69,52 (Tidak Tuntas). Hasil tes siklus II, dari 38 orang 

siswa, ternyata sudah 33 orang siswa (86,84%) yang sudah memiliki ketuntasan 

belajar, hanya 5 orang siswa (13,16%) yang belum memiliki ketuntasan belajar. 

Nilai rata-rata kelas yang diperoleh telah mencapai 78,29 (Tuntas). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan gaya 

mengajar penemuan terbimbing berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar 



passing bola dalam permainan sepak bola pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 

Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2011/2012. 

 


