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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

Belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk di dalamnya 

belajar bagaimana seharusnya belajar. Dalam kehidupan manusia sehari-hari 

hampir tidak pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika seseorang 

melaksanakan aktivitas sendiri, maupun di dalam suatu kelompok tertentu. 

Dipahami  ataupun  tidak  dipahami,  sesungguhnya  sebagian  besar  aktivitas  

di dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan belajar. 

Menurut Rahyubi   (2012: 35)   “Belajar merupakan proses hidup yang 

sadar atau tidak harus dijalani semua manusia untuk mencapai berbagai macam 

kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap.”  Kemudian menurut 

Slameto (2003: 2) “Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.” 

Kemudian menurut Budiningsih (2004: 20) menyatakan bahwa “Belajar 

adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara 

stimulus dan respon.” Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan 

yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukan perubahan 
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tingkah lakunya. 

Dalam hal belajar menurut Budiningsih (2004: 20) “Yang terpenting 

adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang 

berupa respon”. Stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru dalam 

proses belajar seperti materi pelajaran atau cara-cara atau media tertentu yang 

yang dapat membantu siswa dalam proses belajar, dalam penelitian ini adalah 

media audio visual.  

Piaget (dalam Slameto,  2003: 12) menyatakan mengenai perkembangan 

proses belajar pada anak-anak adalah sebagai berikut : 

 

1)  Anak mempunyai struktur mental yang berbeda dengan orang dewasa. 

mereka bukan merupakan orang dewasa yang dalam bentuk kecil, 

mereka mempunyai cara yang khas untuk menyatakan kenyataan dan 

untuk menghayati dunia sekitarnya. Maka memerlukan pelayanan 

tersendiri dalam belajar. 

2)  Perkembangan mental pada anak melalui tahap-tahap tertentu, 

menurut suatu urutan yang sama bagi semua anak. 

3)  Jangka waktu untuk berlatih dari suatu tahap ke tahap yang lain 

tidaklah selalu sama pada setiap anak 

4)  Perkembangan mental anak dipengaruhi oleh 4 faktor yaitu :  

a. Kematangan 

b. Pengalaman  

c. Interaksi sosial 

d. Equilibration (proses dari ketiga faktor di atas bersama-sama 

untuk membangun dan memperbaiki struktur mental) 

5)   Ada 3 tahap perkembangan yaitu : 

a. Berpikir secara intuitif ± 4 tahun 

b. Beroperasi secara konkrit ± 7 tahun 

c. Beroperasi secara formal ± 11 tahun 

 

 

Dengan demikian, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku, pola pikir, dan keterampilan sebagai dari hasil 

interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya agar 



9 
 

lebih baik. Selain daripada itu agar sebuah proses belajar lebih efektif maka 

harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar dan 

dibutuhkan waktu untuk menguasai sebuah materi, karena anak-anak berbeda 

dengan orang dewasa. 

Seorang guru seharusnya dapat mengajar di depan para siswa. Bahkan 

mengajar itu dapat dilakukan pula pada sekelompok siswa di luar kelas atau 

dimana saja. 

Menurut Rasidin (dalam Slameto, 2003: 34) “Mengajar yang 

dipentingkan ialah adanya partisipasi guru dan siswa satu sama lain.” Guru 

merupakan koordinator yang melakukan aktivitas dalam interaksi sedemikian 

rupa, sehingga siswa belajar seperti yang kita harapkan. Guru hanya menyusun 

dan mengatur situasi belajar dan bukan menentukan proses belajar. 

Mengingat tugas mengajar itu sangat berat, maka seorang guru harus 

memiliki prinsip-prinsip mengajar. Menurut Slameto (2003: 35) ada dua 

pendapat tentang prinsip-prinsip mengajar yaitu : 

 

1) Pendapat yang pertama mengemukakan bahwa prinsip-prinsip 

mengajar disimpulkan menjadi 10 prinsip yaitu perhatian, aktivitas, 

appersepsi, peragaan, repetisi, korelasi, konsentrasi, sosialisasi, 

individualisasi, evaluasi.    

2) Mursel mengemukakan prinsip-prinsip mengajar yang disimpulkan 

menjadi 6     prinsip yaitu konteks, fokus, sosialisasi, individualisasi, 

séquense, evaluasi. 

 

 

Proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi yaitu proses 

penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media  tertentu ke 

penerima pesan. 
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2. Tinjauan Tentang Pendidikan Jasmani 

Pendidikan jasmani menurut Rahyubi (2012: 352) pada dasarnya 

merupakan “Proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk 

menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas   individu,   baik   dalam   hal   

fisik,   mental,   serta   emosional.”   Pada kenyataannya, pendidikan jasmani 

adalah suatu bidang kajian yang sangat luas. Titik perhatiannya adalah pada 

peningkatan gerak manusia. Lebih khusus lagi menurut Giriwijoyo (2013: 73) 

mengatakan bahwa “Penjas berkaitan dengan hubungan antara gerak manusia 

dan wilayah pendidikan lainnya, hubungan dari perkembangan tubuh-fisik 

dengan pikiran dan jiwanya. Peningkatan kebugaran jasmani juga merupakan 

sebuah hasil dari proses aktivitas jasmani yang didesain untuk 

mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat 

dan aktif, sikap sportif dan kecerdasan emosi.” 

Pendidikan  jasmani  di  artikan  sebagai  pendidikan  melalui  dan  dari 

aktivitas jasmani. Rahyubi (2012: 352) memaparkan bahwa “Pendidikan 

jasmani adalah pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi peserta didik 

melalui aktivitas jasmani. Permainan, rekreasi, ketangkasan, olahraga, 

kompetisi, dan aktivitas-aktivitas fisik lainnya, merupakan materi-materi yang 

terkandung dalam pendidikan jasmani karena diakui mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang hakiki.” 

Aktivitas  jasmani  yang  dipilih  disesuaikan  dengan  tujuan  yang  ingin 

dicapai dan kapabilitas siswa. Aktivitas jasmani yang dipilih ditekankan pada 

berbagai  aktivitas  jasmani  yang  wajar,  aktivitas  jasmani  yang  
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membutuhkan sedikit usaha sebagai aktivitas rekreasi dan atau aktivitas 

jasmani yang sangat membutuhkan upaya keras seperti untuk kegiatan 

olahraga. 

 

3. Tinjauan Tentang Olahraga Bulutangkis 

a. Pengertian Olahraga Bulutangkis 

Bulutangkis adalah salah satu jenis olahraga permainan yang pada saat 

ini digemari oleh semua lapisan masyarakat dari mulai anak-anak, remaja, 

dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Hal ini terbukti dengan banyaknya 

perkumpulan-perkumpulan olahraga bulutangkis serta banyaknya 

pembinaan-pembinaan prestasi baik di tingkat daerah maupun di tingkat 

intansi pemerintahan. Selain itu, pada saat ini bulutangkis telah dipelajari di 

lingkungan sekolah maupun pusat-pusat pembinaan. Sejalan dengan 

perkembangan olahraga, prestasi yang terbaik merupakan tujuan utama yang 

diinginkan seorang atlet dan pelatih. Untuk mencapai prestai maksimal 

tidaklah mudah dalam mewujudkannya, karena prestasi yang maksimal 

memerlukan pembinaan dalam jangka waktu yang cukup lama. Permainan 

bulutangkis dewasa ini cukup berkembang pesat dan merupakan salah satu 

olahraga yang mempunyai peluang untuk menghasilkan medali dalam 

kejuaraan nasional maupun internasional seperti Olimpiade, Sea Games, 

Asian Games dan PON di negara Republik Indonesia, karena bulutangkis 

sering diandalkan dan di banggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. 

Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang termasuk ke dalam 

kelompok olahraga permainan. Bulu tangkis dapat dimainkan di dalam 
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maupun di luar ruangan, di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis 

dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Olahraga bulutangkis dimainkan 

di atas lapangan yang di batasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan 

lebar tertentu. Lapangan di bagi dua sama besar dan di pisahkan oleh net 

yang direnggangkan di kedua tiang net yang ditanam di pinggir lapangan. 

Menurut Midgley (2000) Bulu tangkis merupakan permainan raket 

yang dimainkan oleh pemain single atau double dengan cara memukul bola 

bulu tangkis (cocks) melewati bagian atas net. Pendapat yang sama 

dikemukakan Gilang (2007) “Bulu tangkis adalah sebuah cabang olahraga 

yang memukul dan menangkis bola yang terbuat dari bulu”. Sedangkan 

menurut Muhajir (2007:21) “Bulu tangkis adalah cabang olahraga yang 

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”. 

 Permainan bulutangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang 

tumbuh dan berkembang pesat mampu mengharumkan bangsa dan negara 

Indonesia menurut Depdikbud (2009: 129) menyatakan bulutangkis adalah 

cabang olahraga yang termasuk ke dalam kelompok olahraga permainan, 

dapat dimainkan di dalam maupun di luar ruangan di atas lapangan yang di 

batasi dengan garis-garis dalam ukuran yang panjang dan lebar yang sudah 

ditentukan. Lebih lanjut menurut Depdikbud (2009: 129) lapangan dibagi 
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dua sama besar dan dipisahkan oleh net yang terenggang di tiang net yang di 

tanam di pinggir lapangan.  

Sedangkan menurut Grice Tony (2006: 1) Permainan bulutangkis 

merupakan salah satu cabang olahraga yang terkenal di dunia. Olahraga ini 

menarik minat berbagai kelompok umur, berbagai tingkat ketrampilan, baik 

pria maupun wanita memainkan olahraga ini di dalam atau di luar ruangan 

untuk rekreasi juga sebagai persaingan. Bulutangkis adalah olahraga yang 

dimainkan dengan menggunakan, net, raket dan shuttlecock dengan teknik 

pukulan yang bervariasi mulai dari yang relatif lambat hinggga sangat cepat 

di sertai dengan gerakan tipuan.  

Menurut Herman Subardjah (2001) permainan bulutangkis merupakan 

permainan yang bersifat individu yang dapat di lakukan dengan cara satu 

orang melawan satu orang atau dua orang melawan dua orang. Dalam hal ini 

permainan bulutangkis mempunyai tujuan bahwa seseorang pemain 

berusaha menjatuhkan shuttlecock di daerah permainan lawanan dan 

berusaha agar lawan tidak dapat memukul shuttlecocok dan menjatuhkan di 

daerah sendiri. 

Permainan bulu tangkis menurut Persatuan Bulu Tangkis Seluruh 

Indonesia (PBSI) yaitu permainan bersifat individual, dan dapat dilakukan 

dengan cara satu orang melawan satu orang, atau dua orang melawan dua 

orang. Permainan ini menggunakan raket sebagai alat pukul dan memukul 

bola bulu tangkis (cocks) sebagai objek yang dipukul (Subarjah, 2001). 
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Permainan bulu tangkis pada hakikatnya adalah usaha untuk 

menjatuhkan bola ke dalam permainan lawan dan berusaha agar lawan tidak 

dapat memukul kembali cocks atau terpaksa jatuh di daerah permainan 

sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa bulu tangkis 

merupakan cabang olahraga yang dimainkan menggunakan net, raket, dan 

cocks untuk menjatuhkan bola ke lapangan lawan. Bulutangkis adalah suatu 

permainan yang menggunakan sebuah raket dan shuttlecock yang di pukul 

melewati sebuah net.  

Permainan ini berlaku untuk siapa saja pertandingan bentuk tunggal ( 

single ), juga dengan ganda ( double ), dan dengan ganda campuran ( mixed 

double ). Permainan dimulai dengan cara menyajikan bola atau service, 

yaitu memukul bola dari petak service kanan ke petak servis kanan lawan, 

sehingga jalan bola menyilang. 

 

b. Teknik Dasar Servis Bulutangkis 

Dalam permainan bulu tangkis, servis merupakan modal awal untuk 

bisa memenangkan pertandingan. Dengan kata lain seorang pemain tidak 

akan dapat mendapatkan angka apabila tidak dapat melakukan servis dengan 

baik. Namun banyak pemain yang kurang perhatian untuk melatih servis 

yang baik yang dapat memperoleh poin. 

Servis adalah menerbangkan shuttle cock ke bidang lapangan lain 

secara diagonal dan bertujuan sebagai pembuka permainan (Subarjah: 
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2007). Servis merupakan pukulan pertama untuk memulai permainan. 

Servis termasuk salah satu keterampilan gerak memukul yang dilakukan 

dengan ayunan raket dari bawah keatas. Menurut Grice yang dikutip 

Subarjah dan Hidayat (2007: 49). Servis mungkin merupakan pukulan 

tunggal yang paling penting untuk mendapatkan skor secara konsisten.  

Menurut Icuk (2002) pukulan servis merupakan pukulan yang 

mengawali atau sajian bola pertama sebagai permulaan permainan. Servis 

merupakan pukulan yang sangat menentukan dalam awal perolehan nilai, 

karena kalau peraturan yang lama hanya pemain yang melakukan servis 

yang dapat memperoleh angka. Namun sekarang ini peraturan pada 

permainan bulutangkis di tetapkan oleh IBF sudah ada perubahan, pada 

pertandingan resmi sekarang sudah menggunakan sistem rally point. Jadi 

tidak selalu pemain melakukan servis yang mendapat nilai. Servis yaitu 

gerakan untuk memulai, sehingga shuttlecock berada dalam keadaan di 

mainkan, yaitu dengan memukul shuttlecock ke lapangan lawan ( James 

Poole 1986). 

Melalui servis maka memungkinkan pemain memperoleh angka, 

sebab hanya melalui servis pemain dapat memenangkan permainan. 

Sehingga setiap pemain harus mengusai teknik pukulan dengan baik. 

Menurut Feri Kurniawan (2011: 29) pukulan service terdiri dari; servis 

pendek, servis tinggi, dan flick atau setengah tinggi. Menurut Icuk Sugiarto, 

Furqon dan Kunta (2002:) servis terdiri dari: servis pendek (short service), 

servis tinggi (high service), servis drive (drive service), dan servis kejut 
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(flick service). Sedangkan menurut Purnama (2010) servis terdiri dari: servis 

pendek dan servis panjang.  

 

c. Teknik Dasar Servis Pendek (Short Services) 

Servis pendek (short service) dapat dilakukan secara forehand 

ataupun backhand. Pukulan servis pendek diusahakan bola serendah 

mungkin dengan ketinggian net sehingga lawan akan mengalami kesulitan 

dalam mengembalikan bola (Purnama, 2010). 

Cara melakukan servis pendek forehand sebagai berikut : 

1. Sikap awal berdiri dengan sikap kaki kuda-kuda. 

2. Salah satu tangan memegang raket yang diletakkan di samping badan 

dan tangan yang lain melambungkan bola. 

3. Setelah bola dilambungkan, bola dipukul secara pelan-pelan dengan 

menggunakan pergelangan tangan diikuti berat badan digeser ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Cara Melakukan Servis Pendek Forehand 

(Sumber : www.google.com) 

http://www.google.com/


17 
 

 

Cara melakukan servis pendek secara backhand sebagai berikut : 

1. Sikap awal berdiri badan condong ke depan dengan sikap kaki kuda-

kuda. 

2. Salah satu tangan memegang raket yang diletakkan di depan badan di 

bawah pusat dan tangan yang lain memegang bola. 

3. Bola dilambungkan kemudian bola didorong dengan raket secara pelan-

pelan diusahakan bola dekat dengan ketinggian net. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Cara Melakukan Servis Pendek Backhand 

(Sumber : www.google.com) 

 

 

 

4. Metode Pembelajaran 

Didalam proses pembelajaran, diperlukan sebuah metode 

pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik 

oleh para peserta didik.  

http://www.google.com/
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Mengenai pengertian dari metode pembelajaran menurut Rahyubi 

(2012: 236) adalah “Suatu model dan cara yang dapat dilakukan untuk 

menggelar aktivitas belajar mengajar agar berjalan dengan baik”. Artinya 

dalam proses belajar mengajar diperlukan sebuah model dan cara 

penyampaian informasi kepada peserta didik, agar dapat dimengerti dan 

dicerna dengan baik oleh para peserta didik. 

Kemudian pengertian metode pembelajaran menurut Martiningsih 

(2014) (http://martiningsih.blogspot.com) adalah “Ilmu yang mempelajari 

cara-cara untuk melakukan aktivitas tersistem dari sebuah lingkungan yang 

terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dalam 

melakukan suatu kegiatan sehingga proses belajar berjalan dengan baik, 

dalam arti tujuan pengajaran dapat tercapai”.  

Sejalan dengan hal tersebut Senjaya (2008: 9) mendefinisikan metode 

pembelajaran “Sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan 

rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk 

mencapai tujuan pembelajaran”. Dengan kata lain bahwa untuk dapat 

mencapai tujuan pengajaran oleh peserta didik dengan baik dalam sebuah 

proses belajar mengajar, diperlukan metode pembelajaran yang tersistem 

agar interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan 

lancar. 

Oleh karena pentingnya suatu metode dalam pelatihan maupun 

pengajaran, maka seorang pendidik diharapkan mampu menguasai beberapa 

metode, tidak hanya terpaku pada satu metode yang dikuasai. Hal ini 

http://martiningsih.blogspot.com/
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penting karena dengan adanya variasi pembelajaran, para peserta didik tidak 

akan mengalami kejenuhan dalam belajar. Seperti yang dikemukakan oleh 

Sidik (2010) (http://www.scribd.com) mengenai tujuan dan fungsi dari 

metode pembelajaran adalah “….belajar untuk sukses membutuhkan variasi 

bentuk metode pembelajaran agar tidak terjadi kejenuhan/kebosanan 

(boredom) atau basi (staleness)”.  

Sebagaimana telah disebutkan diatas, dengan pembelajaran yang 

bervariasi dan tidak menimbulkan rasa jenuh dan menyenangkan, akan 

membuat siswa lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar, 

sehingga seperti yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka tujuan 

dari pembelajaran akan tercapai dengan baik. Dengan kata lain tujuan dan 

fungsi dari metode pembelajaran adalah agar pembelajaran yang 

berlangsung bersifat menyenangkan dan tidak menimbulkan rasa jenuh 

sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Kemudian Rahyubi (2012: 237) menjelaskan macam-macam metode 

pembelajaran, diantaranya :  

(1) ceramah; (2) demonstrasi; (3) diskusi; (4) simulasi; (5) 

laboratorium; (6) karya wisata; (7) penugasan; (8) Tanya jawab, (9) 

eksperimen, dan (10) eksplorasi”.  

Metode pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode demonstrasi dan ceramah. 
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5. Metode Pembelajaran Demonstrasi 

a. Pengertian Metode Demonstrasi 

Pengertian metode pembelajaran demonstrasi menurut Rahyubi (2012: 

239) adalah “metode mengajar dengan cara memperagakan barang, 

kejadian, aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung 

maupun penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok 

bahasan atau materi yang sedang disajikan”. Artinya penggunaan metode 

demonstrasi pada proses pembelajaran akan lebih mendekatkan siswa 

kepada materi apa yang kita ajarkan, karena guru memperagakan materi 

pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Selain itu siswa dapat 

berimajinasi, dan dapat terlatih daya nalar serta kemampuan untuk 

menyimpulkan suatu materi yang diajarkan. 

Kemudian masih menurut Rahyubi (2012: 239), metode pembelajaran 

demonstrasi juga dapat didefinisikan sebagai “metode mengajar yang 

menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 

memperlihatkan bagaimana berjalannya atau bekerjanya suatu proses atau 

langkah-langkah kerja dari suatu alat atau instrumen tertentu kepada siswa”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa metode 

pembelajaran demonstrasi tidak lepas dari penggunaan media pembelajaran 

sebagai alat peraga ataupun instrumen dalam proses belajar mengajar. 
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b. Langkah-Langkah Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Pembelajaran menggunakan metode demonstrasi langkahnya harus 

mencerminkan karakteristik dari pembelajaran realistik. Menurut Lubis 

(2012- http://perguruanpendidikanummi.blogspot.com/penerapan-metode-

demonstrasi-dalam.html) menyatakan bahwa “metode demonstrasi atau 

realistic adalah pembelajaran yang bertolak dari masalah realistic, siswa 

aktif, guru berperan sebagai fasilitator, guru membantu siswa 

membandingkan ide-ide itu dan membimbing mereka untuk mengambil 

keputusan tentang ide mana yang baik untuk mereka”. 

Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, susana penerapan metode 

pembelajaran demonstrasi ditekankan seperti yang diperintahkan oleh 

seorang pemimpin yang berpangkat terhadap bawahannya. Meskipun 

demikian proses pengajaran yang aktif, terpokus pada bagaimana belajar, 

dan pengaturan siswa merupakan bagian dari metode pembelajaran 

demonstrasi. Damiri (1994: 68) menyebutkan kegiatan guru yang 

menerapkan metode pembelajaran demonstrasi berlangsung sebagai berikut. 

 

1. Pendahuluan 

2. Guru menjelaskan gerakan-gerakan yang akan diajarkan. 

3. Guru memperagakan gerakan. 

4. Para siswa mencoba melakukan gerakan yang diajarkan. 

5. Guru mengawasi, mengamati, mengoreksi siswa. 

6. Para siswa menerapkan gerakan / teknik dalam permainan. 

7. Jika permainan tersebut selesai, para siswa kemudian dibariskan, 

diperiksa dan menugaskan mereka agar kembali ke kelas. 

 

 

Metode pembelajaran demonstrasi merupakan cara terbaik dalam 

mengajar tatkala materi yang diorientasikan pada suatu pengusaan 
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keterampilan dasar dan waktu belajar menjadi perhatian utama (Damiri, 

1994: 69). Metoda pembelajaran demonstrasi hanya menekankan pada 

domain psikomotor saja. Tetapi tidak demikian, sesungguhnya jika tujuan 

pembelajaran lebih kompleks dan tujuan itu memerlukan pengembangan 

domain kognitif dan afektif, maka pilihan metode pembelajaran demonstrasi 

bukan yang baik, melainkan ingin mencapai waktu pengajaran yang telah 

ditetapkan. 

Ini menggambarkan  bahwa dalam pendekatan ini relatif sederhana 

dalam penyampaian materi pelajaran. Namun di sisi lain pembelajaran ini 

memiliki kekurangan. Menurut Damiri (1994: 69) memaparkan kekurangan 

menggunakan metode ini, antara lain adalah. 

 

Setiap siswa itu unik, pendekatan ini kurang memperhatikan/ 

mempertimbangkan kualitas, perhatian, dan kebutuhan setiap 

individu/siswa, kurang memberi kesempatan yang luas, kepada siswa 

yang mampu belajar lebih cepat dari yang lainnya, daya kreatifitas 

gerakan siswa tidak berkembang, dan kemampuan berinisiatif siswa 

terhambat. 

 

 

Dominasi guru dalam pendekatan langsung dianggap akan 

mengurangi kesempatan bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan 

kognitifnya. Guru membuat program pembelajaran dan siswa hanya 

berkesempatan untuk melakukan gerakan-gerakan yang telah dicontohkan 

oleh guru. Hal ini dapat menyebabkan siswa terampil dari kemampuan 

motoriknya saja, tanpa diiringi dengan kemampuan untuk meningkatkan 

kemampuan kognitifnya. Dengan demikian hampir tidak ada waktu yang 

baik bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya. 
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B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Mengenai metode pembelajaran demonstrasi dan bulutangkis, telah 

banyak penelitian yang dilakukan diberbagai tempat. Berikut beberapa penelitian 

yang dilakukan terkait dengan Pengaruh metode pembelajaran demonstrasi  

Terhadap hasil belajar servis pendek dalam bulutangkis. 

Restiyadi (2014) seorang mahasiswa Program Studi PJKR STKIP 

Sebelas April Sumedang, meneliti tentang Pengaruh metode pembelajaran 

demonstrasi  Terhadap hasil belajar servis pendek dalam bulutangkis. Penelitian 

ini dilakukan pada siswa SMP Pasundan Tanjungsari Sumedang sebanyak 20 

orang.  Metode yang dugunakannya adalah eksperimen. 

Hasil kesimpulan dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan metode pembelajaran demonstrasi  Terhadap hasil belajar servis pendek 

dalam bulutangkis. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Pengertian metode pembelajaran demonstrasi menurut Rahyubi (2012: 

239) adalah “metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, 

aturan dan urutan melakukan suatu kegiatan baik secara langsung maupun 

penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi 

yang sedang disajikan”.  

Kemudian masih menurut Rahyubi (2012: 239), metode pembelajaran 

demonstrasi juga dapat didefinisikan sebagai “metode mengajar yang 

menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk 
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memperlihatkan bagaimana berjalannya atau bekerjanya suatu proses atau 

langkah-langkah kerja dari suatu alat atau instrumen tertentu kepada siswa”. 

Maka dapat dijelaskan bahwa metode pembelajaran demonstrasi tidak 

lepas dari penggunaan media pembelajaran sebagai alat peraga ataupun instrumen 

dalam proses belajar mengajar yang dapat membuat pengajaran menjadi lebih 

jelas dan kongkret, membuat siswa menjadi lebih mudah memahami apa yang 

dipelajari, proses pengajaran menjadi lebih hidup dan lebih menarik, siswa 

terangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dan kenyataan. 

Artinya penggunaan metode demonstrasi pada proses pembelajaran akan lebih 

mendekatkan siswa kepada materi apa yang kita ajarkan, karena guru 

memperagakan materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa. Selain itu siswa 

dapat berimajinasi, dan dapat terlatih daya nalar serta kemampuan untuk 

menyimpulkan suatu materi yang diajarkan. 

Metode pembelajaran demonstrasi merupakan cara terbaik dalam 

mengajar tatkala materi yang diorientasikan pada suatu pengusaan keterampilan 

dasar dan waktu belajar menjadi perhatian utama (Damiri, 1994:69). 

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat dijelaskan bahwa metode 

pembelajaran demonstrasi dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa.  
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D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. 

Mengenai hipotesis Sugiyono ( 2013: 38 ) berpendapat bahwa: "Tiap pernyataan 

tentang suatu hal yang bersifat sementara yang belum dibuktikan kebenarannya 

secara empiris disebut hipotesis. Suatu hipotesis bila terbukti benar, menjadi 

fakta".  

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, maka penulis dapat merumuskan 

hipotesis sebagai berikut :  

“Metode pembelajaran demonstration memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan hasil belajar keterampilan servis pendek dalam 

permainan bulutangkis”. 


