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PENINGKATAN HASIL BELAJAR PERMAINAN BULU TANGKIS 

MELALUI MODEL GUIDED DISCOVERY LEARNING  

BAGI SISWA KELAS VIII E SMP NEGERI 3 SUKOHARJO  

PADA SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Sunarna 

SMP Negeri 3 Sukoharjo 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kualitas dalam proses pembelajaran Permainan 

Bulu Tangkis melalui Model Guided Discovery Learning bagi Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 

Sukoharjo pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019. (2) Hasil belajar Peningkatan Hasil 

Belajar Permainan Bulu Tangkis melalui Model Guided Discovery Learning Bagi Siswa Kelas VIII E 

SMP Negeri 3 Sukoharjo pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019. Penelitian ini merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitiannya adalah 

siswa kelas VIII E Semester 1 SMP Negeri 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019 sejumlah 31 

siswa. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, tes, dan analisis data. Validitas 

data menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan teknik deskripsi komparatif dan 

analisis kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Guided Discovery Learning dapat 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran siswa. Hal ini terlihat dari kenaikan aktivitas dalam 

proses pembelajaran siswa yang semula 74,35% dengan kriteria Baik pada siklus I, meningkat 

menjadi 81,06% pada siklus II dengan kriteria Baik. Selanjutnya, penggunaan model Guided 

Discovery Learning dapat meningkatkan hasil belajar permainan bulu tangkis. Hal ini ditunjukkan 

dengan meningkatnya nilai rata-rata hasil belajar yang diperoleh siswa dan tingkat ketuntasan 

belajar siswa pada setiap siklus tindakan yang dilakukan.  Ketuntasan belajar siswa mengalami 

peningkatan dari 61,29% pada akhir tindakan Siklus I, menjadi 90,32% pada akhir tindakan 

pembelajaran Siklus II. Perubahan perilaku yang ditunjukkan siswa sebagai dampak dari 

pembelajaran Permainan bulu tangkis menggunakan model Guided Discovery Learning adalah 

semakin meningkatnya motivasi siswa untuk mempelajari permainan bulu tangkis. Penelitian ini 

disimpulkan bahwa model Guided Discovery Learning dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran dan hasil belajar permainan bulu tangkis, bagi siswa kelas VIII E Semester 1 SMP 

Negeri 3 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Kata Kunci: bulu tangkis; Guided Discovery Learning; Hasil belajar 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bulu tangkis adalah salah satu olahraga yang terkenal di dunia. Olahraga ini menarik 

minat dari berbagai kelompok umur, dari berbagai tingkat keterampilan, dan dari jenis 

kelamin pria maupun wanita. Olahraga bulu tangkis adalah olahraga permainan. Bulu 

tangkis dimainkan dengan permainan cepat yang membutuhkan gerak refleks yang baik dan 

tingkat kebugaran yang tinggi. Dengan bermain bulu tangkis, pemain dapat mengambil 

keuntungan dari segi sosial, hiburan, dan mental. 

Model Guided Discovery Learning Model pembelajaran adalah suatu perencanaan 

atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 
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kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Menurut Suprijono (2013, hlm. 46), “Model 

pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran dikelas maupun tutorial”. Dalam hal ini model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian adalah model Guided Discovery.  

Berdasarkan pada paparan di atas maka dilakukan penelitian dengan judul 

Peningkatan Hasil Belajar Permainan Bulu Tangkis melalui Model Guided Discovery Learning 

bagi Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 Sukoharjo pada Semester 1 Tahun Pelajaran 

2018/2019. 

Rumusan Masalah 

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: Bagaimanakah kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Permainan 

Bulu Tangkis melalui Model Guided Discovery Learning bagi Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 

Sukoharjo pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019? 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan Kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar 

Permainan Bulu Tangkis melalui Model Guided Discovery Learning bagi Siswa Kelas VIII E 

SMP Negeri 3 Sukoharjo pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019.  

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

Kajian Teori 

Model Guided Discovery Learning 

Pengertian 

Menurut Popper (2005:3) pembelajaran Discovery Learning dapat melatih peserta 

didik untuk berpikir kritis, analisis serta menumbuhkan bagaimana cara mereka memproleh 

pengetahuan. Model Discovery Learning membantu peserta didik untuk berpikir analisis 

terhadap masalah yang sedang dihadapi serta belajar untuk memecahkan masalahnya 

sendiri. 

Karakteristik Model Guided Discovery Learning 

Hal ini selaras dengan pendapat Hosnan (2014: 284) bahwa ciri utama belajar 

menemukan, yaitu (1) mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, 

menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan; (2) berpusat pada siswa; (3) kegiatan 

untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. kegiatan 

penemuan terbimbing dapat memiliki tiga elemen: eksplorasi, penemuan, dan penemuan 

(Carin & Sund, 1989: 104). 

Langkah-Langkah Model Guided Discovery Learning 

Langkah-langkah model Guided Discovery Learning menurut Veermans (2013:7-8) 

adalah (1) Fase orientation, (2) Fase hypothesis generation, (3) Fase conclusion, (4) Fase 

regulation. Langkah-langkah model Guided Discovery Learning yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah stimulus, problem statement (identifikasi masalah), data collection 



ARYA SATYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 2, September 2021 

 

61 

 

(pengumpulan data), data processing (pengolahan data), verification, dan generalization 

(penarikan kesimpulan/generalisasi). 

Kelebihan dan Kekurangan Model Guided Discovery Learning 

Model pembelajaran Guided Discovery Learning memiliki kelebihan yaitu proses 

pembelajaran berpusat pada peserta didik, meningkatkan minat baca peserta didik, 

Model Pembelajaran  

Model pembelajaran merupakan hal yang penting. Adanya aktivitas siswa dalam 

kegiatan belajar membawa nilai yang besar bagi pembelajaran. Aktivitas belajar yang 

maksimal akan menunjukkan bahwa pembelajaran berlangsung dengan baik dan optimal, 

sehingga pembelajaran lebih berkualitas. 

Hasil Belajar 

Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-

sikap, apresiasi dan keterampilan. Merujuk pemikiran Gagne (Suprijono, 2009), hasil belajar 

berupa: (1) Informasi verbal, (2) Keterampilan intelektual, (3) Strategi kognitif, (4) 

Keterampilan motorik, (5) Sikap 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang didalamnya terdapat 

sejumlah faktor yang saling mempengaruhinya. Tinggi rendahnya hasil belajar seseorang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Ruseffendi (Susanto, 2013) mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar ke dalam sepuluh macam, yaitu: kecerdasan, 

kesiapan anak, bakat anak, kemauan belajar,minat anak, model penyajian materi, pribadi 

dan sikap guru, suasana belajar,kompetensi guru, dan kondisi masyarakat. 

Tujuan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Menurut Agus S. Suryobroto (2004: 16) persyaratan saranaprasarana pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan adalah:(1). Aman; (2). Mudah dan murah; (3). Menarik; 

(4). Memacu untuk bergerak; (5). Sesuai dengan kebutuhan; (6). Sesuai dengan tujuan; (7). 

Tidak mudah rusak; (8). Sesui dengan lingkungan. 

Bulu Tangkis 

Permainan Bulu Tangkis 

Penyebaran olahraga bulu tangkis di Indonesia terjadi berkat pengaruh dua negara 

tetangga yang menjadi persekutuan Inggris di Asia Tenggara, yakni Malaysia dan Singapura. 

Mengacu pada buku Bulu Tangkis Dasar (2017) karya Dhedy Yuliawan, permainan ini mulai 

dikenal di wilayah Sumatera pada 1930an, sebelum akhirnya tiba di Jakarta. 

Sarana dan Prasarana  

Berikut ini merupakan Sarana dan Prasarana Bulu tangkis yang perlu kamu 

ketahui:(1).Lapangan Bulu tangkis; (2). Raket; (3). Sepatu Bulu tangkis; (4).Jaring Net Bulu 

tangkis; (5). Kok (Shuttlechok)  
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Teknik dasar bermain Bulu tangkis 

(1). Teknik dasar memegang raket; Teknik dasar memegang raket ini terdapat dua 

jenis cara yang dapat dilakukan yaitu teknik forehand dan backhand. (2). Teknik dasar 

pukulan forehand; Di dalam permainan bulu tangkis yang paling sering kita lihat dan 

gunakan adalah teknik pukulan forehand, (3) Teknik dasar Footwork; Faktor utama dari 

teknik ini adalah kelincahan posisi gerakan kaki dari kiri ke kanan, depan dan belakang hal 

ini yang harus dikuasai oleh setiap pemain bulu tangkis, (4) Teknik dasar sikap dan posisi 

badan;, (5) Teknik dasar saat posisi memukul; Hal yang harus diperhatikan dalam teknik 

dasar memukul adalah posisi badan menyamping ke arah net dan kaki kiri di depan kaki 

kanan serta posisi badan harus berada di belakang shuttlecock yang akan dipukul, (6). 

Teknik dasar melakukan service terdapat tiga macam teknik: – Service Forehand Pendek; – 

Service Forehand tinggi; – Service backhand, (7). Teknik dasar Overhead; (8). Teknik dasar 

smash; (9) Teknik Dasar Dropshot; (10). Teknik dasar Netting. 

Hasil Penelitian yang Relevan 

Fernando, A. (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Guided Discovery 

Learning terhadap Minat dan Kemampuan Pemecahan Masalah Olahraga Siswa kelas VIII E 

SMP Smaradana, menyimpulkan bahwa dengan pembelajaran Guided Discovery Learning 

pada pembelajaran Olahraga terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Hipotesis  

Berdasarkan kajian teori di atas dapat diajukan hiptesis tindakan, yakni diduga: 

Terdapat peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar Permainan Bulu 

Tangkis melalui Model Guided Discovery Learning bagi Siswa Kelas VIII E SMP Negeri 3 

Sukoharjo pada Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas VIII E SMP Negeri 3 Sukoharjo 

pada semester 1 tahun pelajaran 2018/2019 mulai bulan Juli 2018 sampai bulan Desember 

2018. Subjek penelitian ditetapkan pada siswa kelas SMP Negeri 3 Sukoharjo dengan jumlah 

31 siswa. Berdasarkan pengertian diatas dalam penelitian ini digunakan dua variabel yaitu: 

Variabel bebas (Independen Variable) yaitu melalui model Guided Discovery Learning dalam 

pembelajaran, Variabel terikat (Dependen Variable) yaitu prestasi hasil belajar Bulu Tangkis. 

Data yang dikumpulkan berupa informasi tentang proses pembelajaran, yang meliputi 

aktifitas siswa dan hasil belajar siswa terhadap model pembelajaran Guided Discovery 

Learning. Kurt Lewin seperti disebutkan dalam Dikdasmen (2003:18) bahwa tahap-tahap 

tersebut atau biasa disebut siklus (putaran) terdiri dari empat komponen yang meliputi: 

perencanaan (planning), aksi/tindakan (acting), observasi (observing,, refleksi (reflecting). 

Menggunakan metode tes, angket, dan angket. Data dalam penelitian dapat 

dikumpulkan melalui beberapa metode, antara lain: dengan teknik: Dokumen, Metode tes, 

Observasi. Validitas data yang mecerminkan proses pembelajaran dianalisis dari hasil 

observasi dan angket untuk mengetahui minat, ketertarikan, dan keaktifan siswa. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif, komparatif, yaitu membandingkan 

nilai tes antarsiklus maupun dengan indikator kinerja. Indikator kinerja dalam penelitian ini 

adalah: Aktifitas siswa belajar mencapai 85% dan Hasil belajar telah mencapai 85% dari 

jumlah siswa mendapat nilai minimal 75 (sesuai Kriteria Ketuntasan Minimal). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Kondisi Awal  

Sebelum melaksanakan tindakan penelitian, peneliti mengadakan pre-test. Buktinya 

adalah masih ada 22 dari 31 (29,03%) siswa yang nilainya belum dapat memenuhi kriteria 

ketuntasan minimal (KKM), yaitu 75.  

Deskripsi Siklus I 

Penyebab jumlah siswa secara individu yang mendapatkan nilai sekurang-kurangnya 

70 belum mencapai 85%. Berdasarkan hasil tes pada siklus I, hasil belajar belajar siswa 

sudah mengalami peningkatan dibandingkan sebelum tindakan, dari 31 siswa sebanyak 9 

siswa (29,03%) sudah mencapai kriteria ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan 

sekolah dan setelah tindakan siklus I terdapat 19 siswa (61,29%) sudah mencapai kriteria 

ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menyiapkan lembar kerja siswa, menyiapkan tes 

untuk penilaian hasil belajar; dilaksanakan sampai dengan hari Senin, 24 September 2018. 

Berdasarkan aktif berpendapat sebamyak 31 siswa (100%), siswa yang aktif bertanya 

sebamyak 31 siswa (100%), siswa terlibat aktif dalam diskusi sebanyak 27 siswa (83%), 

siswa yang membuat rangkuman sebanyak 31 siswa (100%), maka rata-rata aktivitas 

mencapai 95,8%. 

Dari hasil penilaian bahwa ketuntasan belajar dari hasil kemampuan siswa dalam 

memahami materi bulu tangkis adalah 90,32% sudah mencapai atau melampaui KKM, 

sedangkan 9,68% lainnya belum mencapai atau melampaui KKM. Rata-rata hasil belajar 

siswa juga meningkat. Dimana pada siklus I sebebesar 74,35 meningkat menjadi 81,06 

terjadi peningkatan sebesar 12 poin. Secara lebih rinci perkembangan peningkatan aktivitas 

dengan metode Pembelajaran Guided Discovery Learningpada siswa kelas VIII E dapat 

dijelaskan pada tabel berikut ini: 

Grafik Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Pembahasan 

Aktivitas siswa mengalami peningkatan pada tindakan siklus I sebesar 61,29% pada 

tindakan siklus II menjadi 90,32 meningkat 25%. Siswa yang semula ttidak mau 

menyampaikan pendapat sudah mau menyampaikan pendapatnya. Siswa yang semula tidak 

mau bertanya sudah mau bertanya. Siswa yang semula tidak membuat rangkuman telah 

membuat rangkuman, siswa sudah berani mengajukan pertanyaan. 
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Grafik Hasil Observasi Aktivitas siswa Siklus I dan Siklus II 

 

Rata-rata hasil belajar siswa juga meningkat. Dimana ketuntasan hasil belajar siswa 

kelas VIII E sebelum tindakan sebesar 67,48%, meningkat pada siklus I menjadi 74,35%, 

dan meningkat lagi pada akhir siklus II menjadi 81,06%. Dari hasil kegiatan siklus II dapat 

disimpulkan bahwa penerapan model Guided Discovery Learning pada pelajaran penjas 

orkes dengan dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Di mana nilai rata-rata 

sudah mencapai 81,06 melampaui KKM yang ditetapkan sebesar 75. Dan ketuntasan belajar 

sudah mencapai 90,32%, melampaui indikator yang ditetapkan sebesar 85%. Sehingga 

penelitian ini disudahi sampai siklus II. 

Simpulan  

Kualitas proses pembelajaran pada mata pelajaran Olahraga materi bulu tangkis 

kelas VIII E SMP Negeri 3 Sukoharjo kecamatan Sukoharjo. Hal ini dapat ditunjukkan 

dengan meningkatnya aktivitas belajar siswa dari 74,35% pada akhir siklus I, meningkat 

menjadi 81,06% pada siklus II. Petuntasan klasikal sebesar 29,93% sebelum tindakan, 

meningkat menjadi 61,29% pada akhir siklus I, dan meningkat lagi menjadi 90,32% pada 

siklus II. Dan hasil belajar juga meningkat dari rata-rata 67,48 sebelum tindakan meningkat 

menjadi 74,35 pada siklus I kemudian lagi menjadi 81,06 pada siklus II 

Implikasi  

Penelitian tindakan kelas dalam rangka pengembangan pembelajaran olahraga perlu 

peningkatan secara terus menerus dengan mengelola variabel-variabel berbentuk proses 

pembelajaran yaitu faktor individu guru, faktor individu siswa, faktor organisasi sekolah, 

faktor lingkungan dan faktor proses yakni interaksi guru, siswa dan sarana penunjang 

lainnya. Kerja penelitian ini ada baiknya diawali dari fokus permasalahan yang paling 

dominan dan memerlukan penanganan 
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