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PENGARUH METODE PEMBELAJARAN DEMONSTRATION 

TERHADAP PENINGKATAN HASIL BELAJAR SERVIS PENDEK  

PADA PERMAINAN BULUTANGKIS 

(Studi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas X SMKN 1 Dawuan) 

 

ABSTRAK 

 

Permainan bulutangkis sarat dengan berbagai kemampuan dan keterampilan 

gerak kompleks. Usaha untuk mengembangkan potensi fisik seorang siswa tentu 

tidak terlepas dari kejelian seorang guru dalam memberikan metode pembelajaran. 

Hasil observasi pada kelas X di SMKN 1 Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten 

Subang menyebutkan  bahwa salah satu masalah yang dihadapi murid dalam 

belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah berkaitan dengan 

sub materi pembelajaran pada permainan bulutangkis adalah servis pendek yang 

kurang memuaskan. Hasil tersebut yang kurang memuaskan mengindikasikan 

murid  mengalami kesulitan belajar dan kesulitan belajar murid berkaitan dengan 

tidak diperhatikannya gaya belajar murid dalam pembelajaran. Dengan demikian 

perlu adanya model pembelajaran yang dapat memberikan peningkatan pada 

kemampuan servis pendek pada permainan bulutangkis, sehingga memberikan 

penerapan langsung baik dalam penilaian maupun pelaksanaanya di dalam 

bermain bagi murid yang berminat untuk mengeluti cabang olahraga bulutangkis. 

Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran demonstrasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris tentang hal-hal dibawah 

ini : Untuk mengetahui apakah metode pembelajaran demonstration memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar keterampilan servis 

pendek dalam permainan bulutangkis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode eksperimen. Metode ini digunakan atas dasar pertimbangan bahwa sifat 

penelitian ekperimental yaitu mencobakan sesuatu untuk mengetahui pengaruh 

atau akibat dari suatu perlakuan atau treathment dengan sampel dalam penelitian 

ini adalah siswa Kelas X-1 SMKN 1 Dawuan Kecamatan Dawuan, Kab. Subang 

yang berjenis kelamin laki-laki, dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang dari 

total populasi 10 Orang. dengan menggunakan teknik total sampling atau sampel 

keseluruhan. Berdasarkan pada latar belakang, tinjauan teoretis, penentuan metode 

penelitian, pengolahan dan analisis data penelitian, serta pembahasan penemuan, 

maka dalam penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa : Metode 

pembelajaran demonstration memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

peningkatan hasil belajar keterampilan servis pendek dalam permainan 

bulutangkis”. Hal ini ditunjukan dengan hasil penghitungan statistik, bahwa 

terjadi peningkatan nilai rata-rata dari tes awal sebesar 25,20 menjadi 49,60 pada 

tes akhir. Kemudian setelah dilakukan pengujian signifikansi didapat nilai Thitung 

(7,357) > Ttabel  (± 1,833), maka H0 ditolak dan H1 diterima , sehingga T Hitung 

berada di daerah penerimaan hipotesis.  

 

Kata Kunci  : Metode Pembelajaran Demonstrasi, Servis Pendek Bulutangkis  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Giriwijoyo (2013: 14) “Olahraga merupakan bagian internal 

dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang memfokuskan pengembangan 

aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, kemampuan berfikir kritis, 

stabilisasi emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui 

aktivitas olahraga”. Dalam intensifikasi penyelenggaraan pendidikan sebagai 

suatu proses pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup, peran olahraga 

adalah sangat penting, yakni memberikan kesempatan pada seseorang untuk 

terlibat langsung dalam aneka pengalaman belajar melalui aktivitas olahraga yang 

dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar itu diarahkan untuk 

membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hayat.  

Perkembangan olahraga di Indonesia dewasa ini terasa semakin maju, hal 

ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang semakin sadar dan mengerti arti 

penting dan fungsi olahraga itu sendiri, disamping adanya perhatian serta 

dukungan pemerintah juga menunjang perkembangan olahraga di Indonesia. 

Pendidikan jasmani yang diajarkan di sekolah berpengaruh besar 

terhadap perkembangan, kecepatan, sikap dan tingkah laku anak didik. Oleh 

karena itu pendidikan jasmani yang diajarkan dapat membangkitkan dan 

mengarahkan potensi pada anak didik serta nantinya sehat serta berkualitas. 

 

1 
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Permainan bulutangkis sarat dengan berbagai kemampuan dan 

keterampilan gerak kompleks. Sepintas lalu dapat diamati bahwa pemain harus 

melakukan gerakan-gerakan seperti lari cepat, berhenti dengan tiba-tiba dan 

segera bergerak lagi, gerak meloncat, menjangkau, memutar badan degan cepat, 

melakukan langkah lebar tanpa pernah kehilangan keseimbangan tubuh. 

Ada beberapa unsur pendukung yang dianggap mampu meningkatkan 

keterampilan bermain bulutangkis diantaranya, ketersediaan sarana dan prasarana 

pendukung, pelatih yang jeli terhadap perkembangan permainan bulutangkis, serta 

kemampuan motorik (motor ablity) yang dimiliki oleh siswa itu sendiri untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Usaha untuk mengembangkan potensi 

fisik seorang siswa tentu tidak terlepas dari kejelian seorang guru dalam 

memberikan metode pembelajaran. 

Model pembelajaran demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang 

berpusat pada murid (student centered), berupa rangkaian tahap-tahap kegiatan 

(fase) yang diperagakan sedemikian rupa sehingga murid dapat menguasai 

kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 

berperan aktif. Model pembelajaran demonstrasi sangat cocok digunakan untuk 

mengajarkan materi yang banyak melibatkan konsep, prinsip, aturan serta 

perhitungan secara matematis sehingga sesuai jika diterapkan pada pokok 

bahasan. Aktivitas dalam metode pembelajaran demonstrasi lebih banyak 

ditentukan oleh peneliti dan murid menjadi lebih aktif. Dalam proses 

pembelajaran demonstrasi setiap fase dapat dilalui jika konsep pada fase 
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sebelumnya sudah dipahami. Setiap fase yang baru dan sebelumnya saling 

berkaitan sehingga membuat murid lebih mudah mengerti dan memahami materi. 

Hasil observasi pada kelas X di SMKN 1 Dawuan Kecamatan Dawuan 

Kabupaten Subang menyebutkan  bahwa salah satu masalah yang dihadapi murid 

dalam belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di sekolah berkaitan 

dengan sub materi pembelajaran pada permainan bulutangkis adalah servis pendek 

yang kurang memuaskan. Hasil tersebut yang kurang memuaskan 

mengindikasikan murid  mengalami kesulitan belajar dan kesulitan belajar murid 

berkaitan dengan tidak diperhatikannya gaya belajar murid dalam pembelajaran. 

Untuk meningkatkan kemampuan dalam permainan bulutangkis, khusus 

dalam servis pendek perlu adanya model pembelajaran yang lebih mengarahkan 

untuk mengotomatisasikan gerak yang teratur serta sistematis dengan model 

pembelajaran yang tepat. Namun bentuk model pembelajaran yang dilakukan 

harus spesifik dan lebih mengarah, agar dapat menunjang peningkatan 

kemampuan servis pendek pada permainan bulutangkis. 

Dengan demikian perlu adanya model pembelajaran yang dapat 

memberikan peningkatan pada kemampuan servis pendek pada permainan 

bulutangkis, sehingga memberikan penerapan langsung baik dalam penilaian 

maupun pelaksanaanya di dalam bermain bagi murid yang berminat untuk 

mengeluti cabang olahraga bulutangkis. Model pembelajaran yang dimaksud 

adalah model pembelajaran demonstrasi. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bermaksud mengkaji secara 

seksama upaya peningkatan servis pendek dalam permainan bulutangkis melalui 
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penelitian yang berjudul “Pengaruh metode pembelajaran demonstration terhadap 

hasil belajar keterampilan servis pendek dalam permainan bulutangkis” yang 

merupakan studi eksperimen pada siswa kelas X SMKN 1 Dawuan Kecamatan 

Dawuan Kabupaten Subang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti 

merumuskan masalahnya sebagai berikut :  

“Apakah metode pembelajaran demonstration memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan hasil belajar keterampilan servis pendek dalam 

permainan bulutangkis ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris tentang hal-hal 

dibawah ini :  

“Untuk mengetahui apakah metode pembelajaran demonstration memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar keterampilan servis 

pendek dalam permainan bulutangkis”. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian diatas, diharapkan 

penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi 

a. Untuk mahasiswa agar dijadikan sebagai informasi ilmiah serta 

masukan bagi semua orang terutama bagi para guru, pelatih maupun 
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pembina dan pihak yang berkompeten terhadap pembinaan bulutangkis, 

dapat dijadikan referensi untuk menentukan latihan servis pendek 

bulutangkis dan perkembangan olahraga di Indonesia pada umumnya. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi para pakar 

dalam bidang olahraga bulutangkis, khususnya untuk keterampilan 

servis pendek. 

c. Untuk acuan kurikulum, agar metode pembelajaran lebih bervariasi.  

2. Bagi praktisi 

a. Bagi para pembina dan pelatih merupakan informasi dalam 

pengembangan program latihan bulutangkis dengan menggunakan 

metode pembelajaran  demonstration. 

b. Meningkatkan kualitas servis pendek bagi para siswa. 

c. Bagi para peneliti sebagai usaha memperluas dan memperdalam 

ilmunya. Bagi golongan ilmuwan, akan menambah khasanah 

pembendaharaan pengetahuannya. 

 
E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang digunakan 

dalam penelitian ini, maka akan diuraikan beberapa istilah yang terdapat dalam 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Metode Demonstrasi menurut Rahyubi (2012: 236) adalah suatu model dan 

cara yang dapat dilakukan untuk menggelar aktivitas belajar mengajar agar 

berjalan dengan baik. 

2. Bulutangkis menurut Muhajir (2007:21) adalah cabang olahraga yang 
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termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan, dimana permainan 

tersebut dapat dimainkan di dalam maupun di luar lapangan, dengan 

lapangan yang dibatasi garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar tertentu 

3. Servis pendek (short service) menurut Purnama (2010) adalah servis yang 

dapat dilakukan secara forehand ataupun backhand. Pukulan servis 

pendek diusahakan bola serendah mungkin dengan ketinggian net 

sehingga lawan akan mengalami kesulitan dalam mengembalikan bola.  

 


