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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang sudah dikenal dan

banyak digemari orang, dari usia anak-anak sampai orang dewasa bahkan

orang tua. Hal ini membuktikan bahwa tenis meja telah bermasyarakat,

bahkan kejuaraan tenis meja yang bersifat umum dan terbuka sering diadakan

pada suatu acara tertentu.

Perkembangan permainan tenis meja di tanah air atau di Indonesia cukup

menggembirakan akhir-akhir ini. Ditinjau dari segi kuantitas hampir seluruh

lapisan masyarakat telah mengenal tenis meja dan mampu untuk

memainkannya. Dari kejuaraan yang bersifat umum, hampir seluruh daerah

selalu mengikutinya. Ini membuktikan bahwa tenis meja Indonesia sudah

mampu menempati posisi ditingkatan yang menggembirakan, baik di Asia

Tenggara maupun di Asia, bahkan di tingkat dunia. Ini membuktikan

Indonesia mempunyai potensi untuk menciptakan atlet tenis meja yang handal.

Indonesia baru mengenal tenis meja sejak tahun 1930, dan baru terorganisasi

tahun 1958, yaitu berdirinya PTMSI.
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Dahulu orang beranggapan, bahwa bermain tenis meja tidak membutuhkan

kondisi fisik yang prima. Saat ini terbukti bahwa hanya atlit dengan kondisi

fisik yang tinggi, yang dapat mampu bermain dengan baik dalam jangka

waktu yang lama. Kondisi fisik yang baik dicapai melalui suatu program

latihan yang teratur.

Pada permainan tenis meja, fungsi pukulan forehand lebih besar dibandingkan

dengan pukulan backhand, karena pada umumnya permainan tenis meja,

cenderung untuk mematikan lawan dengan pukulan forehand dibandingkan

dengan pukulan backhand. Di saat bermain, biasanya pemain posisi

berdirinya lebih banyak di sebelah kiri meja, karena untuk memudahkan

pengambilan bola dari lawan, untuk mendapatkan angka. Pada pukulan

backhand, kebanyakan hanya dipakai untuk mengembalikan bola dari lawan

tanpa maksud menghasilkan angka. Untuk itu kemampuan menguasai pukulan

forehand lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan menguasai pukulan

backhand.

Untuk dapat menciptakan atlet-atlet yang baik, memiliki prestasi yang andal

juga dapat mengangkat nama bangsa di arena Internasional, tentunya perlu

diberikan latihan-latihan dengan keras, disiplin dan berkesinambungan. Hanya

dengan latihan yang sistematis dan tidak terputus-putus dapat menjadikan

seorang atlit dapat berkembang dengan baik. Untuk dapat menunjang harapan

itu semua, yang tak dapat diabaikan adalah kesabaran dari para atlet itu sendiri

dan para pelatih. Kadangkala kebosanan datang dengan cepat dimana usia
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muda masih dalam taraf berkembang. Semua itu harus dapat diatasi dengan

melakukan latihan yang memiliki bermacam-macam tingkat varasi.

Tenis meja adalah permainan yang memiliki banyak sekali variasi pukulan.

Namun pada teknik dasarnya adalah pukulan drive. Pada pukulan drive terbagi

atas forehand dan backhand. Sedangkan bentuk pukulan yang dilatih adalah

pukulan forehand drive.

Kegiatan di sekolah adalah dua bagian dalam pengelompokannya, yaitu (1)

Intrakurikuler, (2) Ekstrakurikuler (kegiatan diluar jam sekolah). Penempatan

kegiatan ekstrakurikuler pada posisi kedua dimaksudkan sebagai penunjang

dari kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, diartikan bahwa olahraga

ekstrakurikuler merupakan olahraga yang dilakukan di luar jam pelajaran dan

tidak mengganggu kegiatan pelajaran inti (resmi).

Setelah penulis amati, penguasaan permainan tenis meja pada kegiatan

ekstrakurikuler siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro, masih

kurang khususnya dalam hal menguasai pukulan forehand tenis meja.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis bermaksud mengadakan

penelitian dengan membandingkan dua bentuk metode latihan pukulan

forehand, yaitu perbandingan metode latihan bagian dan metode latihan

keseluruhan.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang timbul dapat

diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan siswa dalam menguasai permainan tenis meja

dengan menggunakan metode latihan bagian

2. Kurangnya pengetahuan siswa dalam menguasai permainan tenis meja

dengan menggunakan metode latihan keseluruhan

3. Banyaknya siswa yang belum dapat menentukan bentuk metode latihan

yang akan digunakan dalam proses latihan permainan tenis meja

4. Belum teridentifikasinya metode latihan bagian atau metode latihan

keseluruhan yang lebih efektif dalam meningkatkan keterampilan pukulan

forehand drive pada permainan tenis meja

C. Batasan Masalah

Penelitian ini diarahkan pada, studi perbandingan metode latihan terhadap

prestasi belajar pukulan forehand drive tenis meja kelompok siswa yang

menggunakan metode bagian, dengan kelompok siswa yang menggunakan

metode keseluruhan, khususnya siswa putra pada kegiatan ekstrakurikuler

siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro.
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D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan

di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah metode latihan bagian lebih efektif dalam mencapai keberhasilan

prestasi belajar pukulan forehand drive tenis meja?

2. Apakah metode latihan keseluruhan lebih efektif dalam mencapai

keberhasilan prestasi belajar pukulan forehand drive tenis meja?

3. Manakah yang lebih efektif antara metode latihan bagian dengan metode

latihan keseluruhan terhadap kemampuan memukul forehand drive tenis

meja?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat apakah ada perbedaan antara metode latihan bagian dengan

metode latihan keseluruhan terhadap prestasi belajar pukulan forehand

drive tenis meja.

2. Untuk melihat manakah yang lebih baik antara meode latihan bagian

dengan metode latihan keseluruhan terhadap prestasi belajar pukulan

forehand drive tenis meja.

3. Untuk memperoleh data dan fakta tentang metode latihan bagian dengan

metode latihan keseluruhan terhadap prestasi belajar pukulan forehand

drive tenis meja.
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F. Kegunaan Peneiltian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Untuk mengetahui apakah metode latihan bagian dapat meningkatkan

keterampilan pukulan forehand drive tenis meja.

2. Untuk mengetahui apakah metode latihan keseluruhan dapat meningkatkan

keterampilan pukulan forehand drive tenis meja.

3. Untuk mengetahui manakah yang lebih efektif antara metode latihan

bagian dengan metode latihan keseluruhan pada pukulan forehand drive

tenis meja.


