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ABSTRAK 

ILHAM PAUZI  PARINDURI, NIM : 6103111038 , Upaya Peningkatan 

Hasil Belajar Menghentikan Bola Dalam Permainan SepakBola Melalui 

Penerapan Gaya Mengajar Teams Games Tournament (TGT) Pada Siswa 

Kelas VII SMP Negeri 2 Merbau Tahun Ajaran 2014/2015. (Pembimbing : 

SANUSI HASIBUAN) Skripsi. Program Studi Pendidikan Kesehatan Dan 

Rekreasi Universitas Negeri Medan Tahun 2015. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil 

belajar menghentikan bola dengan menggunakan penerapan gaya mengajar Team 

Games Tournament (TGT) pada siswa kelas VII SMP N 2 Merbau tahun ajaran 

2014/2015. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan maret 2015. Objek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas VII dengan julah siswa 40 orang yang terdiri dari 

16 orang siswa laki-laki dan 24 orang siswa perempuan yang akan diberikan 

tindakan berupa penerapan gaya mengajar Team Games Tournament (TGT) 

terhadap hasil belajar menhentikan bola. Metode yang dipakai pada penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan kelas (Classroom Action Reseach). 

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan tes hasil belajar di 

akhir setiap siklus yang berbentuk aplikasi penilaian teknik dasar menghentikan 

bola khususnya kemampuan menghentikan bola dengan telapak kaki. Instrument 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar fortopolio penilaian hasil 

beajar menghentikan bola. 

Berdasarkan hasil belajar siswa pada siklus I setelah tes hasil belajar I 

dapat dilihat bahwa kemampuan awal siswa dalam melakukan teknik 

menghentikan bola masih rendah. Dari 40 orang siswa terdapat 26 orang (65%) 

yang telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 14 orang (35%) belum 

mencapai ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 

60,97. Sedangkan pada siklus II dapat dilihat bahwa kemampuan siswa dalam 

melakukan tes hasil belajar secara klasikal sudah meningkat. Dari 40 orang siswa 

terdapat 36 orang (90%) yang telah mencapai ketuntasan belajar, sedangkan 4 

orang (10%) belum mencapai ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata hasil 

belajar siswa adalah 80,16. Berdasarkan hal itu maka dapat  ditarik kesimpulan 
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bahwa pembelajaran melalui Penerapan Gaya mengajar Team Games Tournament 

(TGT) dapat meningkatkan hasil belajar menghentikan bola pada siswa kelas VII 

SMPN 2 Merbau tahunajaran 2014/2015. 

 

KATA KUNCI : Hasil belajar menghentikan bola, Gaya mengajar Team Games 

Tournament  (TGT) 

 

 


