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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Model 

Pembelajaran AIR (Auditory Intellectually Repitition ) terhadap hasil belajar 

pukulan smash dalam permainan bulu tangkis pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

41 Medan Tahun Ajaran 2014/2015. Dari hasil data awal (pre-test) yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam melakukan pukulan 

smash forehand masih rendah dan hal ini berdampak pada hasil belajar siswa. 

 Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

yang dapat dianalisis. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan mereduksi 

data dan memaparkan data dalam bentuk tabel, sehingga dapat dicari nilai rata-

rata, dan persentase keberhasilan belajar. 

 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-1 SMP Negeri 41 

Medan Tahun Ajaran 2014/2015 yang berjumlah 32 orang, diatarnya adalah 18 

orang siswa putera dan14 orang siswa puteri. 

 Hasil penelitian pada Siklus I menunjukkan bahwa hasil belajar pukulan 

smash forehand yang belum mencapai ketuntasan belajar yaitu 11 orang siswa 

(34,38%) dan yang mencapai ketuntaan belajar yaitu 21 orang siswa (65,62%). 

Hasil belajar siswa pada siklus I secara keseluruhan masih mencapai (60,93%). 

Sedangkan pada Siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar pukulan smash 

forehand yang belum mencapai ketuntasan belajar yaitu 4 orang siswa (12,5%) 

dan yang mencapai ketuntaan belajar yaitu 28 orang siswa (87,5%), dan hasil 

belajar siswa secara keseluruhan dalam melakukan pukulan smash forehand pada 

siklus II mencapai (73,96%). 

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa Model Pembelajaran AIR (Auditory 

Intellectually Repitition )  dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dan 

signifikan terhadap hasil bejar pukulan smash forehand dalam permainan bulu 

tangkis pada siswa kelas VIII SMP Negeri 41 Medan Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

 

 


