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Abstrak : Penelitian ini bertujuan meningkatkan aktivitas dan hasil belajar permainan
sepak bola passing kaki bagian dalam melalui implementasi model pembelajaran
kooperatif tipe NHT pada siswa kelas V SD No 3 Werdi Bhuana tahun pelajaran
2012/2013.
Jenis penelitian tergolong penelitian tindakan kelas dengan guru sebagai peneliti.
Penelitian dilakukan sebanyak 2 siklus dengan rancangan siklus terdiri dari langkahlangkah, pelaksanaan, observasi/evaluasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa
kelas V SD No. 3 Werdi Bhuana berjumlah 20 siswa terdiri dari 8 orang putra dan 12 orang
putri. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptik.
Hasil analisis data aktivitas belajar siklus I secara klasikal sebesar 7,31 berada pada
skala aktif, meningkat pada siklus II menjadi sebesar 9,27 berada pada katagori sangat
aktif, dengan peningkatan sebesar 1,96. Rata-rata aktivitas belajar permainan sepak bola
passing kaki bagian dalam dari kedua siklus berada pada katagori aktif sebesar 7,31 pada
katagori sangat baik, meningkat pada siklus II menjadi sebesar 94,12 %. Rata-rata
presentasi ketuntasan hasil belajar permainan sepak bola control kaki bagian dalam dari
kedua siklus berada pada katagori sangat baik yaitu 89,70% sudah memenuhi KKM secara
klasikal yaitu > 75% sehingga hasil belajar sepak bola dinyatakan tuntas.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa
aktivitas dan hasil belajar sepak bola meningkat melalui implementasi model
pembelajaran kooperatif tipe NHT pada siswa kelas V SD No. 3 Werdi Bhuana tahun
pelajaran 2012/2013. Oleh karena itu disarankan kepada guru penjasorkes untuk dapat
mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam pembelajaran
sepak bola.
Kata-kata kunci: Model pembelajaran Kooperatif tipe NHT, aktivitas, hasil belajar dan sepak
bola.
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Tabel 4.3 Data Aktivitas Belajar Teknik

kurang aktif tidak ada (0%).
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4.3.2 Hasil Analisis Data Hasil Belajar

3 Werdi Bhuana Pada Siklus II

Teknik Dasar Permainan Sepak Bola
Pasing Kaki Bagian Luar Pada Siklus II
Berdasarkan analisis pada Siklus II
maka dapat dikelompokkan dalam kategori
yang tersaji pada tabel 4.4 sebagai berikut :
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SD No. 3 Werdi Bhuana tahun pelajaran
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pembelajaran kooperatif tipe NHT dalam
proses pembelajaran sebagai salah satu
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alternatif untuk meningkatkan aktivitas
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luar meningkat melalui implementasi

Pembahasan

model pembelajaran kooperatif tipe

Berdasarkan hasil penelitian yang telah

NHT pada siswa kelas V SD No. 3

peneliti

Werdi

lakukan

serta

teori-teori

pendukung hasil penelitian yang telah

Bhuana

tahun

pelajaran

2012/2013. Ini dapat dilihat pada

siklus I aktivitas belajar teknik dasar

bagian luar secara klasikal adalah 79%

permainan sepak bola pasing kaki

berada pada kategori baik, ketuntasan

bagian dalam
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