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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar passing atas bola 

voli melalui pendekatan bermain pada siswa kelas VIII SMP N 2 Stabat Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

Lokasi penelitian di SMP N 2 Stabat, Kabupaten Langkat. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VIII-4 SMP N 2 Stabat Tahun Ajaran 2012/2013, 

yang berjumlah 41 orang siswa yang akan melakukan passing atas bola voli 

melalui pendekatan bermain. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yang terdiri 

dari dua siklus, siklus I dan II. Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti 

memberi pre test untuk mengetahui letak kesulitan pada pelajaran passing atas 

bola voli, dilanjutkan dengan siklus I dan post test siklus I, siklus II dan diakhri 

dengan pemberian post tes siklus II dengan instrumen penelitian lembaran 

pengamatan test hasil belajar passing atas bola voli dengan menggunakan lembar 

fortopolio. 

Dengan menggunakan pendekatan bermain dapat meningkatkan hasil 

belajar passing atas bola voli siswa mulai dari tes awal, siklus I dan siklus II. pada 

tes awal yang dilakukan dari 41 orang siswa terdapat 12 orang siswa (29,27%) 

yang berhasil dalam mencapai ketuntasan belajar 29 orang siswa (70,73%) yang 

belum berhasil mencapai ketuntasan dengan rata-rata nilai 42,28. Pada post test 

siklus I mencapai 29 orang siswa (70,73%) yang berhasil dalam mencapai 

ketuntasan belajar dan 12 orang siswa (29,27%) yang belum berhasil dalam 

mencapai ketuntasan belajar dengan rata-rata nilai 74,53. Dan pada post test siklus 

II mencapai 35 orang siswa (85,36%) yang berhasil dalam mencapai ketuntasan 

belajar dan 5 orang siswa (14,64%) yang belum berhasil dalam mencapai 

ketuntasan belajar dengan rata-rata nilai 78,05. Telah terjadi peningkatan hasil 

belajar siswa baik secara individu maupun secara klasikal.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan bermain 

dapat meningkatan hasil belajar passing atas bola voli pada siswa kelas VIII-4 

SMP N 2 Stabat Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 


