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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

passing bawah menggunakan tembok dan berpasangan dalam permainan bola voli 

pada siswa kelas XI SMA Swasta Nasrani 3 Medan tahun ajaran 2012/2013. 

 Penelitian adalah siswa kelas XI yang menjadi sampel dengan jumlah 

siswa sebanyak 33 orang yang akan diberikan tindakan berupa pembelajaran 

melalui media tembok dan berpasangan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan 

kelas (classroom action research). 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan tes hasil belajar di 

akhir setiap siklus yang berbentuk aplikasi penelitian rangkaian teknik passing 

bawah dalam permainan bola voli. Dengan pelaksanaan penelitian tes hasil belajar 

ini dilaksanakan selama satu minggu. Analisis data dilakukan dengan reduksi data 

dan paparan data. 

 Hasil penelitian menyimpulkan : (1) dari tes hasil belajar siklus I diperoleh 

sebanyak 10 orang siswa dengan nilai setelah dikonversikan sebasar (79,99) telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar sedangkan 23 orang siswa (57,48) belum 

mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata hasil belajar setelah 

dikonversikan adalah 62,95. Namun belum memenuhi kriteria ketuntasan secara 

klasikal yang diharapkan yaitu 85%. (2) dari tes hasil belajar siklus II diperoleh 

data sebanyak 18 orang siswa dengan nilai setelah dikonversikan sebesar (83,32) 

yang telah mencapai ketuntasan ketuntasan dalam belajar dan 15 orang siswa 

(57,03) masih belum tuntas. Dengan nilai rata-rata hasil belajar setelah 

dikonversikan adalah 75,41. Peningkatan persentase nilai rata-rata hasil belajar 



siswa dari tes sebelumnya yaitu 17,93 dan peningkatan ketuntasan klasikal sebesar 

24.24%. Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa melalui penerapan 

pembelajaran menggunakan media tembok dan berpasangan dapat memberikan 

peningkatan terhadap hasil belajar passing bawah siswa kelas XI SMA Swasta 

Nasrani 3 Medan tahun ajaran 2012/2013. 

 

 

 


