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Lokasi Penelitian berada di SMP Negeri 2 Percut Sei Tuan Kabupaten 

Deli Serdang. Waktu penelitan ini dilaksanakan pada bulan Januari tahun ajaran 

2014/2015. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian tindakan kelas ini yaitu 

kelas VIII-3 yang berjumlah 34 siswa, yang terdiri dari 17 putri dan 17 putra. 

Berdasarkan hasil belajar siswa adanya peningkatan proses hasil belajar passing 

dalam permainan sepakbola “melalui variasi pembelajaran” pada tes awal,ada 

banyak siswa yang kurang menguasai cara melakukan Passing pada permainan 

sepak bola,ternyata hanya 6 siswa (17,64%) yang sudah memiliki ketuntasan, 

sedangkan 28 (82,36%) belum memiliki ketuntasan belajar.pada siklus I, setelah 

tes hasil belajar I dapat dilihat bahwa kemampuan awal siswa dalam melakukan 

teknik passing dalam permainan  sepakbola masih rendah. Dari 34 orang siswa 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini, ternyata hanya 19 orang siswa 

(55,88%) yang sudah memiliki ketuntasan belajar, sedangkan selebihnya yaitu 15 

orang siswa (44,12%) belum memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata – rata yang 

diperoleh hanya mencapai 68. 

Sedangkan pada siklus II dapat dilihat bahwa kemampuan siswa dalam 

melakukan tes hasil belajar secara klasikal sudah meningkat. Ternyata dari 34 

orang siswa, terdapat 30 orang siswa yang tuntas (88,23%) yang sudah memiliki 

ketuntasan belajar, sedangkan selebihnya yaitu 4 orang siswa (11,77%) belum 

memiliki ketuntasan belajar. Nilai rata – rata yang diperoleh hanya mencapai 77. 

Dan kenaikan rata – rata pada siklus II dan I adalah (77% – 68% =  9 %) 

Berdasarkan hal itu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran 

menggunakan variasi pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar passing 

dalam permainan sepakbola pada siswa kelas VIII-3 SMP Negeri 2 Kecamatan 

Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tahun Ajaran 2014/2015.  


