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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar servis 

atas bola voli melalui penerapan gaya mengajar resiprokal pada siswa kelas XII 

SMAN 1 Borbor Kabupaten Tobasa  tahun ajaran 2012/2013. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 81 siswa kelas XII SMAN 1 Borbor 

Kabupaten Tobasa Tahun Ajaran 2012/2013. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas XII Iܵଵ dengan proposive sampling. Untuk mengumpulkan data 

menggunakan lembar pengamatan, yang selanjutnya dianalisis dengan cara 

deskriptif secara persentase. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

 Setelah data terkumpul dan dilakukan analisis maka diperoleh hasil 

analisis: (1) Hasil tes belajar sebelum menggunakan gaya mengajar resiprokal 

(pre test) belum ada yang mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan. 

Dengan nilai rata-rata 47,72. Kemudian dilakukan pembelajaran menggunakan 

gaya mengajar Resiprokal. (2) Dari tes hasil belajar menggunakan gaya mengajar 

resiprokal di siklus I diperoleh 3 siswa (14,28%) yang mencapai tingkat 

ketuntasan belajar, sedangkan 18 siswa (85,71%) belum mencapai tingkat 

ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata 52,92. Karena kriteria ketuntasan 

klasikal belajar di kelas belum tercapai yaitu 85 % maka selanjutnya diberikan 

siklus II. (3) Dari hasil tes belajar dengan gaya mengajar resiprokal diperoleh 11 

siswa (52,38%) yang mencapai tingkat ketuntasan belajar sedangkan 10 siswa 

(47,61%) yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-rata 

68,52. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil 

belajar siklus I ke siklus II yaitu sebesar 15,6 dan peningkatan ketuntasan 

klasikalnya sebesar 38,1 %.  



Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa dengan gaya 

mengajar resiprokal dapat meningkatkan hasil belajar servis atas permainan bola 

voli melalui penerapan gaya mengajar resiprokal pada siswa kelas XII SMAN 1 

Borbor Kabupaten Toba Samosir Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


