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Penelitian ini bertujuan untuk Meningkatkan Hasil Belajar Shooting Bola 

Basket Melalui Media Simpai Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Air Joman 

Kabupaten Asahan Tahun Ajaran 2012/2013. Subjek dalam penelitian ini adalah 

Kelas X-1 dengan jumlah siswa sebanyak 40 orang siswa yang akan diberikan 

tindakan berupa pengajaran melalui media simpai terhadap hasil belajar shooting 

Bola Basket dalam permainan Bola Basket. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas, yang terdiri 

dari dua siklus. Sebelum dilakukan tindakan pada siklus I peneliti memberi tes 

awal untuk mengetahui letak kesulitan pada pelajaran shooting bola basket, 

kemudian dilakukan pembelajaran menggunakan media simpai dan diakhiri 

dengan pemberian tes siklus I dan tes siklus II dengan Instrumen penelitian  

lembaran pengamatan tes hasil belajar shooting bola basket dengan menggunakan 

lembar portofolio. 

Setelah data terkumpul dan dilakukan analisis maka diperoleh hasil 

analisisnya : (1) dari data hasil tes belajar Siklus I diperoleh 25 orang (62,5%) 

yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar,sedangkan 15 orang (37,5%) 

belum mencapai ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 73,05. (2) dari tes hasil belajar siklus II diperoleh 34 orang (85%) yang 

telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 6 orang (15%) belum 

mencapai tingkat ketuntasan belajar ,dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa 

adalah 77,44. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata 

hasil belajar siswa dari Siklus I ke Siklus II yaitu Peningkatan Klasikalnya. 

Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan 

media Simpai meningkatkan hasil belajar shooting Bola Basket dalam permainan 
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Bola Basket pada Siswa-siswi SMA Negeri 1 Air Joman Kabupaten Asahan 

Tahun Ajaran 2012/2013 

 

 

 


