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 Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Shooting Dalam 

Permainan Sepak Bola Dengan Menggunakan Gaya Mengajar Resiprokal Pada Siswa 

Kelas XI SMA Setia Budi Abadi Perbaungan Tahun Ajaran 2014/2015. 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Setia Budi Abadi Perbaungan, waktu 

penelitian pada tanggal 8 Desember sampai dengan 19 Desember Tahun   2014. 

Objek dalam penelitian ini adalah menggunakan Gaya Mengajar Resiprokal, untuk 

meningkatkan hasil belajar Shooting dengan menggunakan punggung kaki pada 

permainan sepak bola. Sedangkan subjek dalam  penelitian ini adalah siswa kelas XI 

IPS 2 yang berjumlah 30 orang siswa. Jenis penelitian ini adalah menggunakan 

pendekatan PTK (Penelitian Tindakan Kelas). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian adalah lembar fortofolio penilaian hasil belajar Shooting dengan 

menggunakan punggung kaki pada permainan sepak bola. 

 Dari hasil data awal (pre test) yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa dalam melakukan teknik Shooting dengan menggunakan 

punggung kaki pada permainan sepak bola masih rendah dan hal ini berdampak pada 

hasil belajar siswa. Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar yaitu 23 orang ( 

63,33%) dan yang mencapai ketuntasan belajar hanya 7 orang (23,66%). 

 Hasil penelitian pada Siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar Shooting 

dengan menggunakan punggung kaki pada permainan sepak bola yaitu sebanyak 19 

orang siswa (63,33%) siswa yang tuntas dalam belajarnya, dan 21 orang siswa 

(36,66%) siswa yang tidak tuntas belajarnya. Hasil belajar siswa dalam melakukan 

teknik dasar Shooting dengan menggunakan punggung kaki pada permainan sepak 

bola pada siklus I secara keseluruhan mencapai (71,66%). Pada siklus II yaitu 



 
 

sebanyak 27 (90%) siswa yang tuntas belajarnya, dan 3 orang siswa (10%) siswa 

yang tidak tuntas belajarnya dan hasil belajar siswa secara keseluruhan dalam 

melakukan teknik dasar Shooting dengan menggunakan punggung kaki pada 

permainan sepak bola pada siklus II mencapai (78,88%) dan terjadi peningkatan 

sebanyak 7,22%. 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Gaya Mengajar Resiprokal 

Pada Kelas XI SMA Setia Budi Abadi Perbaungan Tahun Ajaran 2014/2015 dapat 

memberikan konstribusi yang sangat besar dan signifikan terhadap hasil belajar 

Shooting dengan menggunakan punggung kaki pada permainan sepak bola. 


