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ABSTRAK 

RIZKY ILHAM AZURA, NIM 6101112086. Upaya Meningkatkan Hasil 

BelajarPassingPada Permainan Sepak Bola Dengan Menerapkan Variasi 

Pembelajaran Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Aek Kuasan Kabupaten 

Asahan T.A 2014/2015. 

( Pembimbing  : HADY SUYONO )  

Skripsi   : Fakultas Ilmu Keolahragaan Unimed 2015 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 

passing pada permainan sepak bola dengan menerapkan variasi pemebelajaran 

pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Aek Kuasan Kabupaten Asahan T.A 

2014/2015. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas. 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan nilai hasil tes 

belajar sebelum menerapkan variasi pembelajaran (pre-test) lalu dilakukan 

pembelajaran siklus I dan siklus II untuk mendapatkan hasil belajar yang 

memenuhi kriteria ketuntasan, sebanyak dua kali pertemuan. 

 Setelah data terkumpul didapatkan hasil analisis: Nilai siswa sebelum 

menggunakan variasi pembelajaran (pre-test) diperoleh 5 siswa yang telah 

mencapai ketuntasan belajar (13,88%), sedangkan 31 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar (86,11%) dengan nilai rata-rata 59,71. Kemudian dilakukan 

pembelajaran menggunakan variasi (1. Passing dan berbalik, 2. Passing 

merubuhkan cone, 3. Passing melewati 2 cone). Dari tes hasil belajar menerapkan 

variasi disiklus I maka diperoleh hasil 24 siswa mencapai ketuntasan (66,66%), 

sedangkan 12 siswa belum mencapai ketuntasan (33,33%) dengan nilai rata-rata 

siswa 77,54, rata-rata siswa yang belum tuntas dikarenakan (1) Siswa kurang 

serius dalam melakukanpassing pada permainan sepak bola, (2) Kesalahan pada 

saat melakukan passing dan pada saat sikap lanjutan, (3) Siswa masih kurang 

memahami tentang  variasi pembelajaran, sehingga pada saat pelaksanaan  siswa 

masih ada yang bingung.Maka peneliti kemudian melakukan kembali 

pembelajaran dengan menerapkan variasi pembelajaran (1. Passing merubuhkan 

cone, 3. Passing melewati 2 cone). Dari hasil belajar pada siklus II diperoleh hasil 

31 siswa mencapai ketuntasan (86,11%), dan 5 siswa yang tidak tuntas (13,88%) 

dengan nilai rata-rata siswa 82,17. Siswa yang tuntas sudah memahami bagaimana 

cara melakukan tehnik passing yang baik dan benar, mulai dari sikap awal, sikap 

perlaksanaan, dan sikap lanjutan, dan 5 orang yang belum mencapai ketuntasan 

dalam belajar, dimana seluruhnya adalah siswi perempuan, mereka sudah paham 

tentang variasi pembelajaran, namun mereka kurang serius dalam melakukan 



ii 
 

passing pada saat pembelajaran dan test.Maka kenaikan nilai klasikal ketuntasan 

siswa dari siklus I ke siklus II mencapai 19,45% dengan kenaikan nilai rata-rata 

mencapai 4,63.  

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hasil analisis data dikatakan bahwa 

melalui penerapan variasi pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

pada maeri passingdalam permainan sepak bola pada kelas VIII SMP Negeri 1 

Aek Kuasan Kabupaten Asahan T.A 2014/2015 


