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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatkan Hasil Belajar Pukulan 

Smash  Dalam Permainan Bulu Tangkis Melalui Penguatan Umpan Balik Pada 

Siswa Kelas XII SMA N 1 Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Ajaran  

2015/2016 

. Penelitian ini adalah siswa kelas XII-2 yang menjadi sampel dengan jumlah 

siswa sebanyak 32 siswa yang akan diberikan tindakan berupa pembelajaran 

Pukulan smash dengan Penguatan Umpan Balik Metode yang dipakai pada 

penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research).  
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan tes hasil belajar di 

akhir setiap siklus yang berbentuk aplikasi penilaian teknik dasar Pukulan smash. 

Dengan pelaksanaan penelitian tes hasil belajar ini dilaksanakan selama dua 

minggu atau empat kali pertemuan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data 

dan paparan data. 

Hasil penelitian menyimpulkan : (1) dari tes hasil belajar siklus I diperoleh 

sebanyak 20 orang siswa dengan nilai setelah dikonfersikan sebesar (62,5%) telah 

mencapai tingkat ketuntasan belajar sedangkan 12 orang siswa (37,5%) belum 

mencapai tingkat ketuntasan belajar. Dengan nilai rata-rata hasil belajar setelah 

adalah 67,44. Namun belum memenuhi kriteria ketuntasan secara klasikal yang 

diharapkan yaitu 85%. (2) dari tes hasil belajar siklus II diperoleh data sebanyak 

28 orang siswa dengan nilai setelah dikonfersikan sebesar (87,5%) yang telah 

mencapai ketuntasan dalam belajar dan 4 orang siswa (12,5%) masih belum 

tuntas. Dengan nilai rata-rata hasil belajar setelah adalah 76.04.  Berdasarkan hasil 

analisis data dapat dikatakan bahwa penerapan evaluasi menggunakan penguatan 

umpan balik dapat memberikan peningkatan terhadap proses hasil belajar Pukulan 

smash forehand dalam permainan bulu tangkis pada siswa kelas XII-2 SMA N 1 

Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Ajaran  2015/2016 
 


