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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bola 

voli mini melalui pembelajaran media bola karet pada siswa kelas IV SD Negeri 

106185 Tanjung Garbus Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang pada 

tahun 2012-2013. Dari hasil data awal (pre test) yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam melakukan materi teknik dasar 

bola voli mini yaitu passing bawah, passing atas dan servis bawah masih rendah 

dan hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. 

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan kelas (PTK) yang 

dapat dianalisis. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan mereduksi data 

dan memaparkan data dalam bentuk tabel, sehingga dapat dicari nila rata-rata dan 

persentase ketuntasan belajar. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri 106185 

Tanjung Garbus Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli SerdangTahun Ajaran 

2012-2013 yang berjumlah 32 orang. 

 Hasil penelitian pada siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar passing 

bawah bola voli mini melalui media bola karet yaitu (46,9%) siswa yang tuntas 

dalam belajarnya, dan (53,1%) siswa yang tidak tuntas belajarnya, hasil belajar 

passing atas bola voli mini melalui media bola karet yaitu ( 50%) siswa yang 

tuntas dalam belajarnya, dan (50%), dan hasil belajar servis bawah bola voli mini 

melalui media bola karet yaitu (59,4%) siswa yang tuntas dalam belajarnya dan 

(40,6%) siswa yang tidak tuntas dalam belajarnya. Pada siklus II menunjukkan 

bahwa hasil belajar passing bawahbola voli mini melalui bola karet yaitu (87,5%) 

siswa yang tuntas dalam belajarnya, dan (12,5%) siswa yang tidak tuntas 

belajarnya, hasil belajar passing atas bola voli mini melalui media bola karet yaitu 
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(81,2%) siswa yang tuntas dalam belajar, dan (18,7%) siswa yang tidak tuntas, 

hasil belajar servis bawah bola voli mini melalui media bola karet yaitu (87,5%) 

siswa yang tuntas dalam belajar dan (12,5%) siswa yang belum tuntas.Dalam hal 

ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar passing 

bawah bola voli mini menggunakan media bola karet siswa dari siklus I ke siklus 

II yaitu peningkatan ketuntasan klasikal sebesar 40,6%, passing atas bola voli 

mini menggunakan media bola karet siswa dari siklus I ke siklus II yaitu 

peningkatan ketuntasan klasikal sebesar 31,2%, dan servis bawah bola voli mini 

melalui media bola karet siswa dari siklus I ke siklus II yaitu peningkatan ketuntas 

klasikal sebesar 28,1%. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa dengan 

menggunakan media bola karet dapat meningkatkan hasil belajar bola voli mini 

pada siswa-siswi SD Negeri 106185 Tanjung Garbus Kecamatan Pagar Merbau 

Kabupaten Deli Serdang Tahun Ajaran 2012/2013. 

 


