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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan proses belajar passing bawah
permainan bola voli dalam permainan bola voli melalui metode resitasi pada siswa kelas XI
MAS PP Modern Nurul Hakim Medan Tembung Tahun Ajaran 2012/2013. Penelitian ini
dilakukan pada siswa kelas XI MAS yang menjadi sampel dengan jumlah siswa sebanyak 25
siswa yang akan diberikan tindakan melalui metode resitasi terhadap proses belajar passing
bawah permainan bola voli. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah Penelitian
Tindakan Kelas (Classroom Action Research).
Metode penelitian bersifat penelitian tindak kelas dan sudjek penelitian adalah kelas
yang memiliki masalah tertentu.kelas yang di teliti adalah kelas XI yang menjadi subjek
dengan jumlah siswa sebanyak 25 Siswa yang akan di teliti.Intrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah tes hasil belajar passing bawah bola voli. Hasil penelitan menyimpulkan
: (1) Dari tes belajar siswa siklus I diproleh sebanyak 12 orang siswa dengan nilai setelah
dikomfermasi sebasar (48%) telah mencapai tingkat ketuntasan belajar sedangkan 13 orang
siswa (52%) belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata hasil belajar
setelah di konfermasikan adalah 71,65. (2) Dari hasil tes belajar II diperoleh data sebanyak 20
orang siswa dengan nilai setelah dikonfersikan sebesar (80%) yang telah mencapai
ketuntasan dalam belajar dan 5 orang siswa (20%) masi belum tuntas. Penelitian ini tidak
memenuhi kreteria ketuntasan secara klasikal yang di tetepkan yaitu 85% ( Suryosubroto,
1997 : 129)
Berdasarkan hasil penelitian di atas,dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar siswa
melalui metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli pada siswa
kelas XI MAS. PP Modern Nurul Hakim Medan Tembung Tahun Ajaran 2012/2013.

