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Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Audio Visual dapat meningkatkan hasil belajar Pukulan Lob Tinggi pada siswa 

kelas VIII MTs Al-Jamiyatul Washliyah Tembung terhadap pelajaran Pendidikan 

Jasmani di Sekolah tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil 

belajar Pukulan Lob Tinggi bulutangkis terhadap pelajaran pendidikan jasmani di 

sekolah tahun 2014. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Al-Jamiyatul 

Washliyah Tembung Tahun Ajaran 2013/2014, sebanyak 25 siswa. Adapun teknik 

pengambilan sampelnya dengan menggunakan Purposive sampling, dalam 

pengambilan dengan memperhatikan syarat tertentu maka Objek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas VIII dengan jumlah siswa sebanyak 25 siswa. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu Penguatan Umpan Balik Menggunakan Media Audio 

Visual Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Pukulan Lob Tingi Dalam Permainan 

Bulutangkis Pada siswa kelas VIII MTs Al-Jamiyatul Washliyah dalam mengikuti 

pelajaran pendidikan jasmani. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research). Untuk memperoleh data 

dalam penelitian ini maka dilakukan tes hasil belajar I dan tes hasil belajar II yang 

berbentuk aplikasi teknik dasar pukulan lob pada bulutangkis. 

Setelah data terkumpul dan dilakukan analisis maka diperoleh hasil 

penelitian bahwa hasil belajar servis tinggi pada permainan bulutangkis melalui 

penggunaan media audio visual pada siswa kelas VIII MTs Al-Jamiyatul 

Washliyah : 1) Pada siklus I, dari 25 siswa yang menjadi subjek dalam penelitian 

ini, ternyata hanya 16 orang siswa (60,45%) yang sudah memiliki ketuntasan 

belajar, sedangkan selebihnya 9 orang siswa (39,55%) belum memiliki ketuntasan 

belajar. Nilai rata-rata yang diperoleh hanya mencapai 2,90. 2) Pada siklus II, 

ternyata 20 orang siswa (80,47%) sudah memiliki ketuntasan belajar, sedangkan 

selebihnya yaitu 5 orang siswa (19,53%) belum memiliki ketuntasan belajar. Nilai 

rata-rata yang diperoleh hanya mencapai 3,22. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pukulan lob pada 

permainan bulutangkis melalui penggunaan media Audio Visual pada siswa kelas 

VIII MTs Al-Jamiyatul Washliyah terhadap pelajaran pendidikan jasmani dapat 

meningkatkan hasil belajar pukulan lob pada permainan bulutangkis, maka 

disarankan agar guru pendidikan jasmani lebih kreatif dan inovatif dalam 

memberikan pelajaran dan pihak sekolah.  

 


