
 
 

ABSTRAK 

SURYA DARMA SIHOMBING. Upaya Meningkatkan Hasi Belajar Passing 

Dengan Sisi Kaki Bagian Dalam Pada Permainan Sepakbola Melalui Variasi 

Bermain Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Marbau Tahun Ajaran 

2014/2015 

(Pembimbing  : AFRI TANTRI) 

Skripsi Medan  : Fakultas Ilmu Keolahragaan UNIMED 2015  

 Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil beajar siswa 

setelah diajarkan melalui variasi bermain pada materi dalam permainan sepakbola 

di kelas XI SMA Negeri 1 Marbau. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA 

Negeri 1 Marbau Tahun Ajaran 2014/2015, waktu penelitian dilaksanakan bulan 

Januari 2015. Objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 2 dengan 

jumlah siswa 30 orang yang diantaranya 19 siswa putra dan 11 siswa putri, yang 

akan diberikan tindakan berupa pembelajaran melalui variasi bermain terhadap 

hasil belajar passing sepakbola. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah 

Penelitian Tindakan Kelas (classroom action reseach). 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan tes hasil belajar 

akhir setiap siklus yang terbentuk aplikasi penilaian teknik dasar passing 

sepakbola khususnya kemampuan melakukan menggunakan kaki sisi bagian 

dalam. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar fortopolio 

penilaian hasil belajar passing sepakbola. 

Diketahui bahwa nilai pre-test passing dengansisi kaki bagian dalam, 

dapat dilihat skor rata-rata siswa dalam melakukan passing yaitu sikap persiapan 

2,15 dengan jumlah 69, sikap pelaksanaan 2,13 dengan jumlah 64, sikap lanjutan 

2,2 dengan jumlah 66, dan sisiwa yang mencapai ketuntasan 10 siswa (33,33%) 

dan 20 siswa (66,67%) yang belum mencapai ketuntasan. Pada siklus I skor rata- 

rata yang diperoleh siswa dalam melakukan teknik melakukan passing yaitu sikap 

persiapan 2,83 dengan jumlah 85, sikap pelaksanaan 2,8 dengan jumlah 84, sikap 

lanjutan 2,66 dengan jumlah 80, dan sisiwa yang mencapai ketuntasan 17 siswa 

(56,66%) dan 13 siswa (43,34%) yang belum mencapai ketuntasan. Pada siklus II 

skor rata- rata yang diperoleh siswa dalam melakukan teknik passing dengan sisi 

kaki bagian dalam yaitu sikap persiapan 3,2 dengan jumlah 96, sikap pelaksanaan 

3,16 dengan jumlah 95, sikap lanjutan 3,2 dengan jumlah 96, dan sisiwa yang 



 
 

mencapai ketuntasan 26 siswa (86,66%) dan 4 siswa (13,34%) yang belum 

mencapai ketuntasan. Terlihat bahwa perlakuan siklus II sudah mengalami 

peningkatan yang sesuai dengan ketuntasan hasil belajar nilai rata- rata yang 

diperoleh telah mencapai 79,44 (tuntas) dan telah mencapai ketuntasan sesuai 

criteria ketuntasan klasikal sebesar 85% siswa yang telah mencapai nilai 75. 

Berdasarkan hasil data analisis dapat disimpulkan bahwa melalui variasi 

bermain memberikan pengaruh peningkatan hasil belajar passing sepak bola pada 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Marbau Tahun Ajaran 2014/2015. 

 


