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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar long
passing pada siswa kelas XI SMA Negeri 4 Takengon dengan menggunakan gaya
mengajar Inklusi.
Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 4 Takengon Kecamatan
kebayakan Kabupaten Aceh tengah Tahun Ajaran 2012/2013. Populasi adalah siswa
kelas XI SMA Negeri 4 Takengon yang berjumlah 168 orang. Sampel dalam
penelitian adalah siswa kelas XI IPA 1 sebanyak 24 orang.
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 long passing,
dilanjutkan dengan siklus I dan pos test siklus I, siklus II dan diakhri dengan
pemberian pos tes siklus II dengan instrumen penelitian lembaran pengamatan test
hasil belajar long passing dengan menggunakan lembar fortopolio.
Dengan menggunakan

gaya mengajar inklusi

dapat meningkatkan

kemampuan hasil belajar long passing siswa dari mulai tes awal hingga pada siklus
II, pada tes awal yang dilakukan terdapat 3 orang siswa (12,50%) yang berhasil
dalam mencapai ketuntasan belajar dengan rata-rata nilai 37,95. Ketuntasan belajar
siswa pada postes siklus I mencapai 7 orang siswa yang berhasil dalam mencapai
ketuntasan belajar yaitu sebesar (29,16%)%

dengan rata-rata nilai 54,62. Dan

ketuntasan belajar siswa pada postes siklus II mencapai 15 orang siswa yang
berhasil dalam mencapai ketuntasan belajar yaitu sebesar 62,50%) dengan rata-rata
nilai 85,67. Jadi dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar siswa
dalam belajar long passing menggunakan gaya mengajar inklusi pada siswa kelas
XI SMA 4 Takengon Kabupaten Aceh tengah Tahun Ajaran 2012/2013.
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Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan
gaya mengajar inklusi dapat meningkatkan hasil belajar long passing pada siswa
kelas XI SMA Negeri 4 Takengon Kabupaten Aceh tengah Tahun Ajaran
2012/2013.
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