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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Passing Atas Bola 

Voli Melalui Penerapan Gaya Mengajar Self Check Pada Siswa Kelas VIII Di SMP Negeri 2 

Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2012/2013. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 

Percut Sei Tuan Tahun Ajaran 2011/2012. Dengan Menggunakan gaya mengajar self check, 

maka sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII I dengan jumlah siswa sebanyak 30 

orang yang diberi tindakan berupa pembelajaran melalui penerapan gaya mengajar self check 

terhadap hasil belajar passing atas. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action Research). 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan tes hasil belajar di akhir setiap 

siklus yang berbentuk aplikasi penilaian passing atas bola voli. Pelaksanaan dilaksanakan selama 

dua minggu atau dua kali pertemuan. Analisa data dilakukan dengan reduksi data dan paparan 

data. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dari 30 siswa terdapat 9 siswa dengan nilai 

setelah dikonversikan (30%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar sedangkan 21 orang 

siswa dengan nilai setelah dikonversikan (70%) belum tuntas dengan nilai rata-rata 68.73. 

Kemudian siklus I diberikan perlakuan dan pada akhirnya diberikan tes passing atas bola voli 

terdapat 18 siswa dengan nilai setelah dikonversikan sebesar (60%) yang telah tuntas dalam 

belajar, Sedangkan 12 siswa dengan nilai setelah dikonversikan sebesar (40%) belum tuntas 

dengan nilai rata-rata 73,06. maka dilanjutkan ke siklus II. Siklus II terdapat 26 siswa dengan 



nilai setelah dikonversikan sebesar (86,66%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar. 

sedangkan yang 4 siswa dengan nilai setelah dikonversikan sebesar (13,33%) belum tuntas 

dengan nilai rata-rata 75. Dari tes awal sampai dilakukannya siklus I dan siklus II telah terjadi 

peningkatan kemampuan dalam meningkatkan hasil belajar passing atas bola voli melalui 

penerapan gaya mengajar self check pada siswa kelas VIII Di SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan 

tahun ajaran 2012/2013, dapat diterima kebenarannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


