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ABSTRAK 

 

MANASE SIDABUTAR. NIM. 608310139. Uapaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Passing Bawah Bola Voli Melalui Penguatan Umpan Balik Pada 

Siswa Kelas XI SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi Tahun Ajaran 

2012/2013. 

(Pembimbing : M.Yusuf) 
Skripsi Medan : Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2012 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

passing bawah bola voli melalui penguatan umpan balik pada siswa kelas XI IPA 

I SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi tahun ajaran 2012/2013 

 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini maka dilakukan Tes Hasil Belajar sebelum 

menggunakan penguatan umpan balik (pre test), lalu dilakukan pembelajaran 

menggunakan penguatan umpan balik yang dilakukan Tes Hasil Belajar I dan Tes 

hasil belajar II yang berbentuk aplikasi teknik dasar passing bawah bola voli 

sebanyak dua kali pertemuan. 

 Setelah data terkumpul akan dilakukan analisis : (1) Dari tes hasil belajar 

sebelum menggunakan penguatan umpan balik (pre test) diperoleh 10 siswa 

(25%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 30 siswa (75%) 

belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata 54,65. 

Kemudian dilakukan pembelajaran menggunakan penguatan umpan balik. (2) dari 

tes hasil belajar menggunakan penguatan umpan balik di siklus I diperoleh 25 

siswa (62,5%) yang telah mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 15 

siswa (37,5%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata 

72,5. Kemudian dilakukan kembali gaya mengajar penguatan umpan balik dengan 

berbagai variasi (3) dari tes hasil belajar II di siklus II diperoleh 35 siswa (87,5%) 

yang mencapai tingkat ketuntasan belajar, sedangkan 5 siswa (12,5%) belum 

mencapai tingkat ketuntasan belajar, dengan nilai rata-rata hasil siswa adalah  80. 

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai rata-rata hasil belajar 

siklus I ke siklus II yaitu sebesar 7,5 dan peningkatan ketuntasan klasikalnya 
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sebesar 25%. Berdasarkan hasil analisis data dapat dikatakan bahwa melalui 

penguatan umpan balik dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli 

pada siswa kelas XI IPA I SMA Katolik Cinta Kasih Tebing Tinggi Tahun Ajaran 

2012/2013. 

 


