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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Belajar Gerak 

a.  Pengertian Belajar  

 

Belajar adalah suatu proses yang terjadi di dalam diri manusia seperti   

proses-proses organik lainnya, misalnya proses pencernaan, proses 

pernafasan, dan lain lain. belajar adalah proses yang memungkinkan 

organisme, manusia berubah tingkah lakunya sebagai hasil pengamatan 

yang diperolehnya. Kunci pengertian tentang belajar adalah: “sebagai hasil 

pengalaman”, pengalaman-pengalaman tertentu itulah yang menentukan 

kualitas perubahan tingkah laku. Peristiwa belajar terjadi apabila proses 

perubahan tingkah laku pada diri manusia. Subagio (2004:92) 

 

Belajar  adalah  kegiatan  yang  menghasilkan perubahan tingkah laku 

pada diri  individu yang sedang belajar, baik potensial maupun aktual. 

Perubahan tersebut dalam bentuk kemampuan-kemampuan baru yang 

dimiliki dalam waktu yang cukup lama. Dan perubahan itu terjadi karena 

berbagai usaha yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan.  

Istilah ”belajar” merupakan sesuatu yang biasa didengar di dalam 

pembicaraan sehari-hari. Di dalam pembicaraan sehari-hari istilah belajar 

selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan membaca atau mengerjakan soal-

soal. Subagio (2004: 93). 
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Belajar merupakan suatu usaha untuk menambah dan mengumpulkan 

berbagai pengalaman tentang ilmu pengetahuan. 

Adapun ciri kegiatan yang disebut “belajar” adalah sebagai berikut Noehi, 

Nasution (1994:2) : 

(a) Belajar adalah aktifitas yang menghasilkan perubahan individu 

yang belajar, baik aktual maupun potensial, (b) perubahan itu 

pada dasarnya berubah didapatkan  kemampuan baru, yang 

berlaku yang relatif lama, (c) perubahan itu terjadi karena 

usaha. 

 

 

Belajar adalah sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat 

adanya interaksi antara individu dengan lingkungan. Tingkah laku ini 

mencakup pengatahuan, ketrampilan dan sikap. Sedangkan menurut A. 

Tabrani Rusyan (1988:7) mengatakan bahwa; 

“Belajar dalam arti luas adalah suatu proses perubahan individu yang 

dinyatakan dalam bentuk penguasaan, dan penilaian terhadap atau 

mengenai sikap dan nilai, pengtahuan dan kecakapan dasar yang terdapat 

dalam berbagai bidang studiy atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek 

kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi”. 

 

Robert M. Gagne dalam buku: The Conditioning Of Learning 

mengemukakan bahwa: 

“Belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah 

belajar secara terus menerus, bukan hanya disebabkan karena proses 

pertumbuhan saja. Gagne berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh 

faktor dari luar diri dan faktor dalam diri dan keduanya saling 

berinteraksi.” 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan belajar adalah suatu 

proses perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi, perubahan itu 

berupa penguasaan, sikap dan cara berfikir yang bersikap menetap sebagai 

hasil dari latihan dan pengalaman. 

 

b.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar dan Hasil Belajar 

 

Faktor-faktor penting yang sangat erat hubungannya dengan proses belajar 

adalah: pengalaman, perkembangan, berfikir/pikiran, dan tingkah laku, 

namun  demikian kita harus dapat membedakan  antara faktor-faktor 

tersebut dengan pengertian belajar itu sendiri. 

 

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil 

belajar antara lain adalah: bahan atau hal yang dipelajari, kondisi individu 

subyek belajar, faktor-faktor lingkungan, dan faktor-faktor instrumental.  

Faktor-faktor itu dapat berupa perangkat keras (hardware) seperti gedung, 

ruangan, laboratoriun, perpustakaan. dan sebagainya, atau perangkat lunak 

(software) seperti misalnya kurikulum, paket-paket, program-program, 

panduan-panduan belajar dan sebagainya. Wina Sanjaya (2006:93). 

 

B. Belajar Gerak atau Motorik 

 

 1.   Pengertian Belajar Gerak atau Motorik 

Menurut Lutan (1988), belajar adalah suatu proses perubahan perilaku 

yang relatif permanen pada diri seseorang yang diperoleh melalui 

pengalaman dan latihan dan dapat diamati melalui penampilannya. 

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar memiliki pengertian yang 
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luas, bisa berupa keterampilan fisik, verbal, intelektual, maupun sikap. 

Belajar gerak secara khusus dapat diartikan sebagai suatu proses 

perubahan atau modifikasi tingkah laku individu akibat dari latihan dan 

kondisi lingkungan. Drowatzky (1981). Lebih lanjut Schmidt (1988), 

menyatakan bahwa belajar gerak mempunyai beberapa ciri, yaitu :   

 

a) merupakan rangkaian proses, b) menghasilkan kemampuan untuk 

merespon, c) tidak dapat diamati secara langsung, bersifat relatif 

permanen, d) sebagai hasil latihan, e) bisa menimbulkan efek negatif. 

 

 

Schnabel (1983) dalam Lutan (1988:102) menjelaskan, karakteristik yang 

dominan dari belajar ialah kreativitas ketimbang sikap hanya sekedar 

menerima di pihak siswa atau atlet yang belajar. Penjelasan tersebut 

menegaskan pentingnya psiko-fisik sebagai suatu kesatuan untuk 

merealisasi peningkatan keterampilan. Ada empat karakteristik belajar 

motorik yaitu sebagai berikut : 

 

1. Belajar sebagai sebuah proses 

Schmidt (1982) dalam Lutan (1988:103), menjelaskan bahwa dalam 

psikologi kognitif, sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau 

pristiwa yang berlangsung bersama menghasilkan beberapa prilaku 

tertentu sebagai contoh dalam membaca proses dihasilkan dengan 

gerakan mata menangakap kode dan simbol dalam teks, memberikan 

pengaertian sesuai dengan  perbendaharaan kata yang tersimpan dalam 

ingatan dan seterusnya. Sama halnya dengan keterampilan belajar 

keteramplan motorik, di dalamnya terlibat suatu proses yang 

menyumbang kepada perubahan dalam prilaku motorik sebagai hasil 



 13  

dari berlatih. Karena itu fokus dari belajar motorik adalah perubahan 

yang terjadi pada organisme yang memungkinkan untuk melakuan 

sesuatu yang berbeda dengan sebelum berlatih. 

 

2. Belajar motorik adalah hasil langsung dari latihan 

   

Perubahan perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai 

hasil dari latihan dan pengalaman. Hal ini perlu dipertegas untuk 

membedakan perubahan yang terjadi karena faktor kematangan dan 

pertumbuhan. Faktor-faktor tersebut juga menyebabkan perubahan 

perilaku (seperti anak yang lebih tua lebih terampil melakukan suatu 

keterampilan yang baru dari pada anak yang lebih muda). Meskipun 

dapat disimpulkan perubahan itu karena belajar. Schmidt (1982) dalam 

Lutan (1988:103). 

 

3. Belajar motorik tak teramati secara langsung 

 

Belajar motorik atau keterampilan olahraga tak teramati secara 

langsung. Proses yang terjadi dibalik perubahan keterampilan itu 

mungkin sekali amat kompleks dalam sistem persyarafan seperti 

misalnya bagaimana informasi sensorik diproses, diorganisasi dan 

kemudian diubah menjadi pola gerak otot-otot. Perubahan itu 

semuanya tidak dapat diamati secara langsung karena cuma dapat 

ditafsirkan eksistensinya dari perubahan yang terjadi dalam 

keterampilan atau prilaku motorik. Schmidt (1982) dalam Lutan 

(1988:103). 
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4. Belajar menghasilkan kapabilitas untuk bereaksi (kebiasaan) 

 

Menurut Schmidt (1982) dalam Lutan (1988:103), belajar motorik juga 

dapat ditinjau dari munculnya kapabilitas untuk melakukan suatu tugas 

dengan terampil. Kemampuan tersebut dapat dipahami sebagai suatu 

perubahan dalam sistem pusat syaraf. Tujuan latihan adalah untuk 

memperkuat atau memantapkan jumlah perubahan yang terdapat pada 

kondisi internal. Kondisi internal ini sering disebut dalam istilah 

kebiasaan. 

 

5. Belajar motorik relatif permanen 

 

Belajar motorik adalah relatif permanen, hasil belajar ini relatif 

bertahan hingga waktu relatif lama. Misal saja seorang yang bisa 

mengendarai sepeda, meskipun selama beberapa tahun tidak 

mengendarai sepeda, namun pada suatu ketika dia tetap dapat 

mengendarai sepeda. Perubahan ini terjadi dalam waktu yang cepat 

meskipun hanya menempuh beberapa menit. Secara sistematis dapat di 

gambarkan, mana kala kita belajar dan berlatih maka kita tidak pernah 

sama dengan keadaan sebelumnya dan belajar menghasilkan 

perubahan yang relatif permanen. Schmidt (1982) dalam Lutan 

(1988:103). 

 

Dari beberapa pengertian belajar gerak dari para ahli di atas, penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut, belajar gerak adalah sebagai tingkah laku 

atau perubahan kecakapan yang mampu bertahan dalam jangka waktu 
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tertentu, dan bukan berasal dari proses pertumbuhan yang diwujudkan 

melalui respon-respon, yang pada umumnya diekspedisikan dalam gerak 

tubuh atau bagian tubuh. 

 

 2.  Tahapan Belajar Gerak 

 

Dalam proses belajar gerak ada tiga tahapan yang harus dilalui oleh siswa 

untuk mencapai tingkat keterampilan yang sempurna (otomatis). Tiga 

tahapan belajar gerak ini harus dilakukan secara berurutan, karena tahap 

sebelumnya adalah prasyarat untuk tahap berikutnya. Apabila ketiga 

tahapan belajar gerak ini tidak dilakukan oleh guru pada saat mengajar 

Pendidikan Jasmani, maka guru tidak boleh mengharap banyak dari apa 

yang selama ini mereka lakukan, khususnya untuk mencapai tujuan 

Pendidikan Jasmani yang ideal.  

Adapun tahap-tahapan dalam belajar gerak menurut Fitts dan Posner 

dalam Lutan (1988:305),  adalah sebagai berikut : 

a. Tahap Kognitif 

Pada tahap ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu 

keterampilan gerak, pertama kali yang harus dilakukan menurut 

Winkel dalam Lutan (1988: 53) adalah memberikan informasi untuk 

menanamkan konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajari oleh 

siswa dengan benar dan baik. Setelah siswa memperoleh informasi 

tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara melakukan aktifitas gerak 

yang akan dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk 

motorplan, yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara 
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melakukan keterampilan gerak. Apabila tahap kognitif ini tidak 

mendapatkan perhatian oleh guru dalam proses belajar gerak, maka 

sulit bagi guru untuk menghasilkan anak yang terampil mempraktikkan 

aktivitas gerak yang menjadi prasyarat tahap belajar berikutnya. 

b. Tahap Asosiatif / Fiksasi 

Pada tahap ini siswa mulai mempraktikkan gerak sesuai dengan 

konsep-konsep yang telah mereka ketahui dan pahami sebelumnya. 

Tahap ini juga sering disebut sebagai tahap latihan. Menurut Winkel 

(1984: 54) Tahap latihan adalah tahap dimana siswa diharapkan 

mampu mempraktikkan apa yang hendak dikuasai dengan cara 

mengulang-ulang sesuai dengan karakteristik gerak yang dipelajari. 

Apakah gerak yang dipelajari itu gerak yang melibatkan otot kasar atau 

otot halus atau gerak terbuka atau gerak tertutup. Apabila siswa telah 

melakukan latihan keterampilan dengan benar dan baik, dan dilakukan 

secara berulang baik di sekolah maupun di luar sekolah, maka pada 

akhir tahap ini siswa diharapkan telah memiliki keterampilan yang 

memadai. 

c. Tahap Otomatis 

Pada tahap ini siswa telah dapat melakukan aktivitas secara terampil, 

karena siswa telah memasuki tahap gerakan otomatis, artinya siswa 

dapat merespon secara cepat dan tepat terhadap apa yang ditugaskan 

oleh guru untuk dilakukan. Tanda-tanda keterampilan gerak telah 

memasuki tahapan otomatis adalah bila seorang siswa dapat 
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mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi terhadap apa yang akan 

dan sedang dilakukan dengan hasil yang baik dan benar. Schneider dan 

Fiks (1985,1983) dalam Lutan (1988:307). 

Dalam Lutan (1988:104), dijelaskan bahwa untuk mempelajari gerak maka 

perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

a. Kesiapan belajar. Bahwa pembelajaran harus mempertimbangkan 

hukum kesiapan. Anak yang lebih siap akan lebih unggul dalam 

menerima pembelajaran. 

b. Kesempatan belajar. Pemberian kesempatan yang cukup banyak bagi 

anak sejak usia dini untuk bergerak atau melakukan aktivitas jasmani 

dalam mengeksporasi lingkungannya sangat penting. Bukan saja untuk 

perkembangan yang normal kelak setelah dewasa, tapi juga untuk 

perkembangan mental yang sehat. Jadi penting bagi orangtua atau guru 

untuk memberikan kesempatan anak belajar melalui gerak. 

c. Kesempatan latihan. Anak harus diberi waktu untuk latihan sebanyak 

yang diperlukan untuk menguasai. Semakin banyak kesempatan 

berlatih, semakin banyak pengalaman gerak yang anak lakukan dan 

dapatkan. Meskipun demikian, kualitas latihan jauh lebih penting 

ketimbang kuantitasnya. 

d. Model yang baik. Dalam mempelajari motorik, meniru suatu model 

memainkan peran yang penting, maka untuk mempelajari suatu dengan 

baik, anak harus dapat mencontoh yang baik. Model yang ada harus 

merupakan replika dari gerakan-gerakan yang dilakukan dalam 

olahraga tersebut. 

e. Bimbingan. Untuk dapat meniru suatu model dengan betul, anak 

membutuhkan bimbingan. Bimbingan juga membantu anak 

membetulkan sesuatu kesalahan sebelum kesalahan tersebut terlanjur 

dipelajari dengan baik sehingga sulit dibetulkan kembali. Bimbingan 

dalam hal ini merupakan feedback. 

f. Motivasi. Besar kecilnya semangat usaha seseorang tergantung pada 

besar kecilnya motivasi yang dimilikinya. 

 

 

C. Keterampilan Gerak Dasar 

 

Gerak dasar adalah gerak yang perkembangannya sejalan dengan 

pertumbuhan dan tingkat kematangan. Keterampilan gerak dasar merupakan 

pola gerak yang menjadi dasar untuk ketangkasan yang lebih kompleks.  
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Lutan (1988) membagi tiga gerakan dasar yaitu, 1) lokomotor, (2) gerak non 

lokomotor, (3) manipulatif. 

 

Lutan (1988:107), mendefinisikan gerak lokomotor adalah gerak yang 

digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat misalnya: 

jalan dan lompat. Gerak non lokomotor adalah keterampilan yang dilakukan 

tanpa memindahkan tubuh dari tempatnya, misalnya melenting, mendorong 

dan menarik. Sedangkan gerak manipualtif adalah keterampilan memainkan 

suatu proyek dilakukan dengan kaki maupun dengan tangan atau bagian tubuh 

yang lain, misalnya servis. 

 

D. Alat Bantu (Peraga) atau Modifikasi 

 

Perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi menuntut guru agar mampu 

menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah dan sekurang-

kurangnya guru dapat menggunakan alat yang murah dan efisien yang 

meskipun sederhana dan bersahaja tetapi dapat membantu dalam pencapaian 

tujuan pengajaran yang diharapkan. 

 

Pada kamus bahasa Indonesia pengertian dari alat adalah “yang dipakai untuk 

mengerjakan sesuatu” alat meupakan bagian dari fasilitas pendidikan yang 

digunakan untuk proses kegiatan kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu 

dengan adanya alat pembelajaran guru dapat memberikan contoh secara 

langsung tentang materi yang akan dibeikan kepada siswa, dengan bertujuan 

agar mudah dipahami dan dapat dimengerti oleh peserta didik atau siswa. 

Indrawan Ws (2008).  
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Yang termasuk peningkatan fisik umum adalah: kekuatan, daya tahan, 

kecepatan, kelincahan dan kelentukan. Sedangkan yang termasuk peningkatan 

fisik khusus adalah stamina, daya ledak, reaksi, koordinasi, ketepatan dan 

keseimbangan. 

 

Di dalam kamus bahasa Indonesia modifikasi adalah ”pengubahan” dan 

berasal dari kata ”ubah” yang berarti ”lain atau beda” mengubah dapat 

diartikan dengan ”menjadikan lain dari yang sebelumya” sedangkan dari arti 

pengubahan adalah ”proses”, perubahan atau cara mengubah, kemudian 

mengubah dapat juga diartikan pembaruan. Tidak mengherankan bahwa pada 

mulanya dalam pembaruan berpokok pada metode mengajar, bukan karena 

mengajar itu penting melainkan mengajar itu bermaksud menimbulkan efek 

belajar pada siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Indrawan Ws (2008). 

 

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa modifikasi alat pembelajaran 

merupakan upaya seorang guru untuk merubah alat pembelajaran yang 

sesungguhnya menjadi berbeda dari yang sebelumnya dengan tujuan untuk 

meningkatkan pembelajaran kemudian memperoleh hasil yang lebih baik dan 

dicapai dengan sebaik-baiknya. 

 

Dalam proses belajar mengajar sarana dan alat bantu mengajar merupakan 

komponen yang tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen lain, 

misalnya : tujuan, materi, metode, dan sebagainya. Setelah tujuan dirumuskan 

secara khusus, materi ditetapkan, dan metode dipilih, maka agar proses belajar 

mengajar dapat efektif dan efisien, perlu didukung dengan alat bantu mengajar 



 20  

yang memadai. Jadi tujuan guru menggunakan alat-alat bantu dalam proses 

belajar mengajar tidak lain agar prestasi murid dapat ditingkatkan dilakukan 

untuk memperbaiki praktek pendidikan dengan sungguh-sungguh. Subagio 

(2004 : 83). 

 

Adapun pengertian alat bantu mengajar menurut Subagio (2004 : 83), adalah 

alat-alat yang digunakan oleh guru sebagai sarana untuk membantu 

pelaksanaan kegiatan mengajar. Pada pola pembelajaran tradisional, 

pengajar/guru memegang kendali sepenuhnya dalam menetapkan isi dan 

metode belajar mengajar. Pengajar/guru mempunyai kedudukkan sebagai satu-

satunya sumber belajar dalam sistem pembelajaran. 

 

Pola pembelajaran yang memanfaatkan alat peraga dapat digambarkan seperti 

diagram berikut ini : 

 

 

 

Gambar 1. Pola pembelajaran menggunakan alat, adopsi dari Subagio (2004) 

 

 

Demikianlah diagram pola pembelajaran dengan menggunakan subkomponen 

alat. Alat dalam hal ini sering disebut alat peraga atau audio visual atau sering 

juga disebut media. Pengertian alat bantu mengajar yang sering disebut juga 

media menurut Subagio (2004:84), adalah segala bentuk dan saluran yang 

digunakan sebagai perantara/wahana penyalur untuk menyampaikan 

informasi/pesan. 

 

Tujuan Penetapan Isi 

dan Metode 

Guru dengan alat 

Bantu mengajar 

siswa 
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Hamidjojo Santoso dalam Subagio (2004:84), memberikan batasan media 

sebagai berikut: 

Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan untuk menyampaikan 

ide, sehingga ide itu sampai pada penerima. 

 

Adapun ciri-ciri umum media ini antara lain: 

1. Media pendidikan pada umumnya dapat dilihat atau dapat didengar; 

2. Media pendidikan sebagai alat bantu belajar-mengajar di kelas atau di luar 

kelas; 

3. Media pendidika adalah suatu medium atau perantara yang digunakan 

untuk pendidikan; 

4. Media sebagai alat belajar, misalnya modul, program radio, program TV 

dan lain-lain. 

 

Alat bantu mengajar atau media pendidikan ini digunakan dengan maksud 

mempermudah siswa belajar dan untuk meningkatkan atau mempertinggi 

mutu proses kegiatan belajar-mengajar dengan memprhatikan perbedaan-

perbedaan pada diri siswa. Subagio (2004:87)   

 

Alat bantu (peraga) adalah alat yang digunakan pendidik dalam 

menyampaikan pendidikan, alat peraga sangat penting dengan adanya alat 

peraga ini maka bahan dengan mudah dipahami oleh siswa. Alat tersebut 

berguna agar bahan pelajar yang disampaikan oleh guru lebih mudah diterima 

atau dipahami peserta didik. Dalam proses belajar mengajar alat peraga 

dipergunakan dengan tujuan membantu guru agar proses belajar siswa lebih 
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berhasil dalam proses pembelajaran dan efektif serta efesien. Di bawah ini 

merupakan pengertian alat peraga menurut:  

a. Tayar Yusuf (1985 : 52) Alat peraga adalah alat yang dapat 

memperdengarkan atau dapat memperagakan bahan-bahan tersebut, 

sehingga murid-murid dapat menyaksikan langsung, mengamat-amati 

dengan cermat, memegang atau merasakan bahan-bahan peragaan pelajar 

itu. 

b. Menurut Asosiasi Pendidikan Nasional (NEA) dalam Nirvan Diana 

(1992:2) bahwa media merupakan alat Bantu yang diperlukan oleh guru 

dan siswa agar dapat memperjelas materi dan dapat lebih mengefektifkan 

proses belajar mengajar. 

 

Menurut  Ag. Suejono (1964:79), alat peraga dua dimensi hanya 

menggunakan dua ukuran panjang dan lebar, umpamanya: gambar, bagan, dan 

grafik, sedangkan alat peraga tiga dimensi  menggunakan tiga ukuran yaitu 

panjang, lebar, dan tinggi, umpamanya : ”bisa menggunakan barang tiruan 

yang mempunyai bentuk seperti barang sesungguhnya”. Alat peraga yang 

diproyeksi adalah alat yang menggunakan proyektor sehingga gambar nampak 

pada layar: a. Film dan Televisi  b. Slide dan Film strip. 

 

Dari berbagai jenis alat peraga diatas penulis menggunakan alat peraga 

Proyektor agar gambar nampak pada layar, yang berupa gambar gerak dasar 

menimang bola sepak takraw yang benar. 

Penggunaan alat bantu di atas, diharapkan dapat memotivasi anak melakukan 

tugas gerak yang diberikan. Sehingga pembelajaran Pendidikan Jasmani yang 
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diharapkan tercapai. Menurut Rusli Lutan (1988: 10) pembelajaran 

Penjasorkes dikatakan berhasil apabila:  

1. Jumlah waktu aktif berlatih (JWAB) atau waktu melaksanakan tugas gerak 

yang dicurahkan siswa semakin banyak. 

2. Waktu untuk menunggu giliran relatif sedikit, sehingga siswa aktif. 

3. Proses pembelajaran melibatkan partisipasi semua kelas. 

4. Guru penjasorkes terlibat langsung dalam proses pembelajaran. 

 

Dengan penggunaan alat bantu diharapkan akan  tercipta pembelajaran yang 

menyenangkan, menarik dan dapat meningkatkan motivasi/ semangat anak 

untuk melakukan gerak.  

 

E. Sepak Takraw 

 

 

Ucup Yusup dkk (2004:10), menjelaskan bahwa permainan sepak takraw 

dilakukan di lapangan yang berukuran 13,4m x 6,1m yang dibagi oleh dua 

garis dan net (jaring) setinggi 1,55m dengan lebar 72cm, dan lubang jaring 

sekitar 4 – 5 cm. Bola yang diamainkan terbuat dari rotan atau fiber glass yang 

dianyam dengan lingkaran antara 42 – 44 cm. Permainan sepak takraw 

dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri dari 3 orang pemain 

ynag bertugas sebagai tekong berdiri paling belakang, dua orang lainnya 

menjadi pemain depan yang berada di sebelah kiri dan kanan yang disebut apit 

kiri dan apit kanan. Permainan sepak takraw berlangsung tanpa menggunakan 

tangan untuk memukul bola bahkan tidak boleh menggunakan lengan. Bola 

hanya boleh menyentuh atau dimainkan oleh kaki, pada dada, bahu dan 

kepala. Permainan sepak takraw diawali dengan sepak mula atau servis yang 
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dilakukan oleh tekong. Sepak mula dilakukan oleh tekong atas lambungan 

bola oleh pelambung yang diarahkan ke tekong, tekong harus berada di dalam 

lingkaran yang telah disediakan. Tekong harus mengarahkan bola ke daerah 

lawan melalui atas net (jaring). Dilain pihak lawan harus menerima bola itu 

dan mengembalikannya ke daerah lawan. Dalam hal ini mereka diberi 

kesempatan menyentuh bola sebanyak tiga kali, satu set permainan dianggap 

selesai bila salah satu regu telah mencapai angka 15 lebih dulu bila tanpa ada 

deuce. Pertandingan kedua regu ini dianggap selesai bila salah satu regu telah 

mencapai dua set lebih dulu, setelah satu set berakhir maka kedua regu diberi 

waktu 2 menit untuk pindah tempat. 

       

 Gambar 2. Lapangan Sepak Takraw Adopsi dari Ucup Yusup dkk. 

 

Berikut ini adalah beberapa teknik dasar bermain sepak takraw menurut 

Sudrajat Prawirasaputra (1999:24). 

 

1) Sepak sila adalah sepakan menggunakan kaki bagian dalam, cara 

melakukannya berdiri dengan kedua kaki menghadap datangnya bola 

kemudian berdiri dengan satu kaki tumpuan dengan kaki yang satunya 

diangkat sehingga telapak kakinya menghadap lutut kaki sebelahnya. 
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Kedatangan bola disambut oleh kaki dengan posisi sepak sila, bola 

menyentuh kaki dibawah mata kaki dan diarahkan kembali ke teman atau 

dikembalikan ke lawan. Sepak sila ini biasanya digunakan untuk 

melakukan sepakan sajian awal (servis) atau sepak mula, untuk menerima 

smesh dan langsung dilambungkan kepada apit kanan atau kiri, untuk 

mengumpan kepada smeser. Lingling Usli (2004:30) 

 

 

Gambar 3. Sepak Sila 

 

2) Sepak kuda adalah sepakan menggunakan punggung kaki, cara 

melakukannya berdiri dengan kedua kaki menghadap datangnya bola dan 

datangnya bola disambut dengan ayunan kaki, bola memantul setelah 

menyentuh punggung kaki. Gerakan tersebut ditujukan untuk kawan atau 

dapat juga dikembalikan kepada lawan yang fungsinya sebagai smes yaitu 

dengan cara melakukan gulingan badan (seperti salto) dan sentakan kaki 

pada waktu melakukan sepakan. Sudrajat Prawirasaputra (1999:24) 
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3) Menurut Sudrajat Prawirasaputra (1999:34), sepak badak adalah sepakan 

menggunakan tumit, teknik ini biasanya dilakukan apabila bola dengan 

kecepatan tinggi akan jatuh ke belakang dan badan tidak sempat berputar, 

maka tumit yang menyambut bola. Pantulan bola diharapkan melambung 

kembali agar pemain memiliki kesempatan untuk meraih bola tersebut. 

Ketepatan sentuhan bola pada tumit cukup sulit karena pemain tidak dapat 

melihat dengan sempurna maka perasaan atau ”feeling” atau kemampuan 

nirmotorik sangat berperan. 

 

4) Sepak cungkil, fungsinya adalah sebagai upaya mengangkat bola yang 

hampir menyantuh tanah dan jauh dari jangkauan. Cara melakukannya 

pemain berdiri dengan dua kaki menghadap datangnya bola, kedatangan 

bola yang cepat  sehingga pemain tidka sempat melangkahkan kaki  untuk 

berdiri lebih dekat dengan bola tempat bola akan jatuh. Oleh karena itu 

upaya terakhir dari pemain adalah dengan cara menjangkau bola sambil 

melangkahkan kaki jauh ke tempat bola akan jatuh. Sudrajat 

Prawirasaputra (1999 :35) 

 

Menurut Ucup Yusup (2004:36-38), dijelaskan bahwa selain teknik-teknik 

menggunakan sepakan, teknik yang sering digunakan adalah sundulan dan 

menahan atau kontrol menggunakan paha (memaha) dan menahan 

menggunakan dada (mendada). 

 

1) Menyundul (heading) adalah gerakan menyambut atau melanjutkan laju 

bola menggunakan kepala. Fungsinya sebagai gerakan membendung 

”blocking” atau juga dapat digunakan untuk menyerang dan mengumpan. 
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2) Memaha adalah gerakan menahan/ mengontrol bola menggunakan paha, 

cara melakukannya berdiri menghadap datangnya bola, pandangan menuju 

ke arah datangnya bola, ketika bola datang langsung disambut dengan 

paha, pantulan paha tergantung pada ayunan dan pengencangan otot paha. 

Fungsi memaha adalah sebagai penahan smes, atau sepakmula, serta 

kontrol untuk ke gerakan selanjutnya. 

 

3) Mendada adalah menahan/ mengontrol bola menggunakan dada, cara 

melakukannya pemain berdiri menghadap kedatangan bola kemudian bola 

yang datang disambut oleh busungan dada, pantulan tergantung pada 

gerakan punggung dan pengencangan otot dada. Fungsi mendada adalah 

sebagai penahan smes atau sepakmula. 

 

F. Menimang 

 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menimang berarti ”menaruh sesuatu 

di telapak tangan lalu diangkat-angkat turun naik”. Apabila dikondisikan 

dalam sepak takraw maka dapat disimpulkan bahwa menimang adalah 

memainkan bola menggunakan kaki bagian dalam, cara melakukannya berdiri 

dengan kedua kaki menghadap datangnya bola kemudian berdiri dengan satu 

kaki tumpuan dengan kaki yang satunya diangkat sehingga telapak kakinya 

menghadap lutut kaki sebelahnya. Kedatangan bola disambut oleh kaki 

dengan posisi sepak sila, bola menyentuh kaki di bawah mata kaki dan 

diarahkan kembali ke atas sehingga arah pergerakan bola bergerak naik-turun 

dan dilakukan berulang-ulang. Indrawan Ws (2008). 
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   Gambar 4. Menimang bola takraw 

 

G. Keterampilan Dasar Dominan 

 

Yang dimaksud dengan keterampilan dasar dominan (KDD) dalam sepak 

takraw adalah sejumlah keterampilan dasar yang dipandang paling 

menentukan untuk mendukung pencapaian keberhasilan dalam memainkan 

teknik-teknik dasar dalam sepak takraw. Penguasaan keterampilan pada setiap 

cabang olahraga berlandaskan pada penguasaan keterampilan dasar. 

Keterampilan dasar ini, secara umum terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu (1) 

keterampilan lokomotor, (2) keterampilan non lokomotor, dan (3) 

keterampilan manipulatif. Peragaan satu teknik dasar suatu cabang olahraga, 

seperti dalam sepak takraw misalnya, didukung oleh kombinasi beberapa 

keterampilan dasar. Karena itu untuk mampu memainkan sepak takraw 

dengan sukses, dalam pengertian mampu memperagakan teknik-tekniknya 

dengan baik, keterampilan dasar merupakan landasan yang harus dibina sejak 

awal. Rangkaian latihannya, secara bertahap dalam tata urut yang logis 

menuju pembelajaran teknik-teknik dasar sepak takraw. Sudrajat 

Prawirasaputra (1999:25-26) 
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1. Keterampilan Non Lokomotor 

 

 

Menurut Sudrajat Prawirasaputra (1999 : 26), keterampilan non lokomotor 

adalah jenis keterampilan yang dilakukan dengan menggerakkan anggota 

badan yang melibatkan sendi dan otot dalam keadaan badan si pelaku 

menetap, statis, kaki tetap menumpu pada bidang tumpu atau tangan tetap 

berpegang pada pegangan. 

 

Yang termasuk ke dalam jenis gerakan non lokomotor adalah, berdiri 

tegak dengan salah satu kaki diangkat, keterampilan dasar ini termasuk 

kemampuan keseimbangan (balance). Makin tinggi titik berat badan dari 

bidang tumpu, makin labil keseimbangan seseorang. Makin kecil bidang 

tumpu juga makin labil posisi keseimbangan. 

 

Untuk dapat mempertahankan titik keseimbangan, seorang pemain 

berusaha merendahkan titik berat badannya dengan menekukkan sedikit 

lututnya. Keterampilan ini juga perlu didukung oleh kekuatan otot tungkai 

yang dipakai sebagai penumpu. Karena gerakan teknik dasar sepak takraw 

yang dominan berupa menyepak bola anyaman dilakukan dengan salah 

satu kaki, maka kaki tumpu harus memiliki kekuatan otot yang memadai 

untuk mempertahankan keseimbangan. Tentu saja, bukan hanya satu kaki 

yang dilatih, sebaiknya kedua kaki, kanan dan kiri sama-sama dilatih 

walaupun dalam praktiknya satu kaki lebih dominan sesuai dengan 

kebiasaan seseorang. Ucup Yusup (2004:26-27) 
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Gambar 5. Berdiri menggunakan satu kaki 

 

2. Keterampilan Lokomotor 

 

Menurut Lutan (1988; 48), yang dimksud dengan keterampilan lokomotor 

adalah keterampilan untuk menggerakkan anggota badan dalam keadaan 

titik berat badan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena 

permainan sepak takraw berlangsung dalam sebuah petak lapangan datar 

dengan keterampilan dominan memainkan bola dengan kaki, maka bentuk 

keterampilan dasar dominan adalah : 

a. berpindah tempat berupa gerakan melangkah; 

b. lari beberapa langkah; 

c. melompat dengan kedua kaki (misal untuk menanduk bola dalam 

teknik serangan di atas jaring); 

d. melompat dengan satu kaki (misal ketika melakukan serangan 

akrobatik di depan jaring). 

 

Keterampilan dasar dominan jenis lokomotor ini harus didukung oleh 

kekuatan dan kecepatan, dan bahkan power seperti untuk gerakan 

melompat. Sudrajat Prawirasaputra (1999:26-27) 
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Gambar 6. Gerakan melompat menggunakan dua kaki 

 

   

 
Gambar 7. Melompat dengan satu kaki, misal ketika melakukan serangan 

akrobatik di depan jaring. Adopsi dari Sudrajat Prawirasaputra (1999) 

 

 

 
Gambar 8. Melompat dengan kedua kaki (misal untuk menanduk bola 

dalam teknik serangan di atas jaring). 
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3. Keterampilan Manipulatif 

 

Ucup Yusup (2004:27-28), menerangkan bahwa keterampilan manipulatif 

adalah keterampilan menggunakan anggota badan, tangan atau kaki, untuk 

mengontrol bola. Karena dalam sepak takraw, bola terutama dimainkan 

dengan kaki, tidak boleh dengan tangan, maka keterampilan manipulatif 

dominan adalah menyepak bola dengan kaki. Kaki berperan untuk 

”memukul” bola layaknya bermain bola voli (dengan tangan). 

 

      Gambar 9. Gerak manipulatif menggunakan kaki. 

 

4. Kombinasi Keterampilan Dasar 

 

Keterampilan dasar itu tentunya tidak berdiri sendiri-sendiri. Dalam satu 

teknik dasar sepak takraw, misal sepak mula (servis), maka di situ 

dibutuhkan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan (non-

lokomotor) dan keterampilan manipulatif. Koordinasi anggota tubuh 

dibutuhkan untuk menampilkan gerak dengan (force) dan alur gerak (flow) 

yang selaras, terutama ayunan kaki penyepak. Kemampuan untuk 

mengantisipasi arah bola yang disajikan temannya juga sangat dibutuhkan, 
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sehingga keterampilan dalam sepak takraw seperti pada fenomena 

Perspektif Perception-Action yang berbunyi: 

”Perspektif ekologis memahami fenomena gerak berdasarkan efek 

lingkungan terhadap peragaan keterampilan. Menurut perspektif persepsi-

aksi  (perception-action) yang diteorikan oleh J.J Gibson (1979) bahwa 

ada hubungan yang erat antara sistem perseptual dan sistem motorik, dan 

keduanya itu terjadi pada hewan dan manusia. Karena itu, kita tidak dapat 

mempelajari masalah persepsi secara terpisah dengan fenomena gerak itu 

sendiri. Gibson menggunakan istilah ketersediaan kondisi lingkungan 

untuk menjelaskan fungsi objek lingkungan berupa ukuran dan bentuk 

dalam tata latar tertentu yang kemudian ditanggapi oleh seseorang. Sebuah 

bidang datar memberikan kesan kepada seseorang sebagai tempat duduk, 

dan tidak akan ada yang duduk di sebuah bidang yang miring, kecuali 

ditanggapi sebagai tempat bersandar. Teori ini berimplikasi terhadap 

praktik nyata bahwa seseorang mempersepsi objek lingkungannya dalam 

kaitannya dengan diri mereka, bukan dalam standar objektif”. 

 

 

Dalam cabang olahraga yang memerlukan keterampilan manipulatif yang 

dominan, seperti sepak takraw, teori ini berimplikasi terhadap kemampuan 

pemain untuk membuat keputusan untuk menentukan tindakan (teknik yang 

tidak melanggar peraturan) berdasarkan persepsinya tentang daya, kecepatan, 

alur (lurus, melambung) bola yang datang dari teman seregu atau pemain 

lawan. Sudrajat Prawirasaputra (1999:19). 

 

H. Perumusan Hipotesis 

 

 

Hipotesis adalah alat yang sangat besar kegunaannya dalam penyelidikan 

ilmiah karena merupakan petunjuk kearah proses penelitian untuk 

menjelaskan permasalahan yang harus dicari pemecahannya. 

 

Dalam penelitian ini hasil hipotesisnya adalah apabila menggunakan alat 

modifikasi maka gerak dasar menimang bola sepak takraw dapat ditingkatkan 

pada siswa kelas VIII 6 SMP Negeri 1 Gadingrejo tahun pelajaran 2010/2011.  


	a. Tahap Kognitif
	b. Tahap Asosiatif / Fiksasi
	c. Tahap Otomatis



