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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Deskripsi Teoritis 

 

1. Tenis Meja 

 

Negara asal tenis meja yang sebenarnya tidak diketahui. Olahraga ini 

dimulai kira-kira di tahun 1890-an sebagai permainan pendatang. Tenis 

meja menjadi populer pada tahun 1920-an dan klub-klub bermunculan di 

seluruh dunia. Nama aslinya adalah ping pong, diambil dari nama merk 

dagang Parker Brother. Kemudian dari pingpong diubah menjadi tenis 

meja. Federasi Tenis Meja Internasional (ITTF) didirikan pada tahun 1926. 

 

Tenis meja adalah cabang olahraga yang sangat mengandalkan 

kemampuan skill yang tinggi dan kondisi tubuh yang prima. Faktor 

kematangan skill mutlak menentukan dalam permainan tenis meja, hal ini 

mengingat bentuk lapangan yang relatif kecil, bola yang kecil, pemukul 

yang kecil. 

 

Ciri khas permainan tenis meja yang lain adalah kecepatan. Kecepatan ini 

tidak hanya pada gerakan-gerakan saja, melainkan hitungannyapun cepat. 
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Dalam satu set permainan dibutuhkan 11 angka yang diperoleh pada setiap 

bola mati, baik oleh sendiri maupun lawan. 

 

Sifat permainan tenis meja rally point memerlukan kematangan teknik dan 

mental untuk mengambil keputusan yang cepat untuk menyerang dan 

bertahan. Rally point yaitu suatu sifat permainan yang apabila bola mati 

langsung menghasilkan angka. Kecepatan memukul, ketepatan 

menganalisa pukulan lawan mutlak menentukan. Pengembalian bola yang 

tepat, setiap jenis pukulan mempunyai efek terhadap bola yang berbeda 

pula. 

 

Oleh sebab itu di dalam penelitian ini, penulis akan berusaha membahas 

masalah pukulan forehand drive tenis meja. 

 

2. Latihan 

 

Dalam permainan tenis meja, pengembangan kemampuan memukul hanya 

dapat ditempuh dengan latihan-latihan. Dengan latihan yang baik dan 

sistematis mengarahkan seorang pemain tenis meja menjadi pemain yang 

mampu menguasai gerak dan teknik memukul yang baik. 

 

Usaha untuk meningkatkan prestasi dari seorang atlet haruslah 

diperhatikan latihan itu sendiri. Perubahan apapun yang ingin dicapai 

harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pada 

prinsip belajar dan latihan. Sedangkan kesiapan itu sendiri harus 

disesuaikan dengan rangsangan. 
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Dierich Haree (1989:18) menjelaskan bahwa : Latihan adalah proses 

penyempurnaan kemampuan berolahraga dengan pendekatan ilmiah, 

khususnya dengan prinsip pendidikan yang teratur direncanakan sehingga 

dapat memperbaiki kemampuan dan kesiapan olahragawan. 

 

Selain latihan yang diikuti dengan pendekatan ilmiah, agar dapat 

menyempurnakan latihan juga harus diikuti dengan latihan yang teratur, 

sistematis dan berulang-ulang serta kian hari makin bertambah jumlah 

beban atau kerjanya dan memiliki tujuan tersendiri. 

 

Harsono (1970:28) mengatakan bahwa: Training adalah proses yang 

sistematis dari berlatih atau bekerja secara berulang-ulang dengan kian 

hari menambah jumlah beban latihannya. Latihan itu merupakan suatu 

kerja secara sadar mempunyai tujuan memperbaiki prestasi. 

 

Latihan yang berkesinambungan dapat meningkatkan prestasi itu sendiri. 

Dijelaskan pula oleh Woeryanto (1983:1)  bahwa: 

Untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan prestasi olahraga 

harus ada program pembinaan dan kegiatan yang seksama, teratur, 

sistematis dan bertahap secara berkesinambungan sepanjang tahun 

tanpa selingan-selingan sedikitpun, latihan suatu cabang olahraga 

yang dilakukan secara insidentil adalah bukan suatu program dan 

tidak ada artinya sama sekali bahkan mungkin dapat merusak atlit 

dikemudian hari. 

 

Dengan kata lain latihan yang teratur dan sistematis akan dapat 

memberikan peningkatan kemampuan memukul dan rasa percaya diri. Rex 

Larder menjelaskan bahwa dengan latihan akan meningkatkan kesempatan 
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untuk melakukan pukulan dan sekaligus memberikan rasa percaya diri 

untuk melakukannya. 

 

Dikemukakan oleh fitts (1964) Dalam latihan lama waktu yang diperlukan 

sesuai dengan tingkat kesulitan keterampilan gerak,jika tingkat kesulitan 

garakan rendah maka latihan dapat dilakukan selama 2 bulan dengan 

pengulangan 3kali dalam 1 minggu tetapi jika tingkat kesulitan gerakan 

tinggi atau gerakan lebih kompleks maka latihan dapat dilakukan selama 3 

bulan atau lebih dengan pengulangan 3kali dalam 1 minggu.   

 

Pengulangan bentuk latihan adalah merupakan keadaan yang penting 

untuk mempelajari teknik dari suatu keterampilan. Dengan pengulangan 

yang dilakukan terus menerus akan mengakibatkan peningkatan teknis 

baik kualitas maupun kuantitas.  

 

Pengembangan dari aspek latihan juga harus diikuti dengan prinsip latihan. 

Ada beberapa macam prinsip latihan, namun yang paling mendapat 

perhatian khusus adalah : 

a. Hukum overload (beban lebih) 

b. Hukum reversibility (kompensasi) 

c. Hukum specificity (kekhususan) 

Bentuk latihan yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa diikuti dengan 

penambahan beban, tidak akan ada artinya. Dalam arti kata tidak akan ada 

peningkatan prestasi, tanpa melakukan hukum overload. Kemudian lebih 

lanjut Rahantoknam menjelaskan bahwa “overload dapat dicapai dengan 

peningkatan beban secara progresif dengan peningkatan kecepatan 

penampilan, berat beban, jumlah ulangan, atau kombinasi dari ketiganya. 

Secara fisiologis, dengan adanya prinsip overload ini akan mempengaruhi 
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kemampuan otot. Beban yang ditambahkan pada setiap latihan akan 

merangsang kerja otot untuk berkembang. Seorang atlet pertama kali 

melakukan latihan pembebanan tersebut. Respon awal yang dirasakan 

yaitu pelaku akan mengalami kelelahan. Jika pemberian pembebanan 

dihentikan maka dengan sendirinya tubuh akan melakukan proses 

pemulihan berlangsung. Kemudian Harsono (1988:100)  lebih lanjut 

mengatakan bahwa:  

Beban latihan yang diberikan kepada atlet haruslah cukup berat dan 

cukup bengis, serta harus diberikan berulang kali dengan intensitas 

yang cukup tinggi. Kalau latihan dilakukan sistematis maka 

diharapkan tubuh atlit dapat menyesuaikan diri semaksimal 

mungkin kepada latihan berat yang diberikan, serta dapat 

bertambah terhadap stress-stress yang ditimbulkan oleh latihan 

berat tersebut, baik stress fisik maupun stress mental. 

 

Setelah tubuh dapat mengadaptasikan proses pembebanan tersebut dan 

tubuh telah mampu melaksanakan tugas yang lebih berat dan kondisi telah 

meningkatkan, kemudian dilanjutkan pada hukum reversibility 

(kompensasi). Hukum ini bermanfaat bagi pemeliharaan tubuh terhadap 

pembebasan yang telah dilakukan. Pemeliharaan tersebut akan dapat 

terjadi apabila seorang pelaku tidak melakukan latihan secara teratur. 

Dinyatakan oleh Garry Engger dan Nigel Champion (1991:23)  bahwa: 

Melalui hukum reversibilitas, efek latihan akan disesuaikan bila 

latihan berhenti dan tidak dilakukan sesering mungkin atau dengan 

intensitas rendah manfaatnya akan hilang dengan cepat. Hal ini 

dapat dicegah dengan melanjutkan terus latihan pada tahap 

pemeliharaan setelah kondisi yang diinginkan telah tercapai. 
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Kemudian setelah latihan itu dijalankan maka latihan ditingkatkan ke arah 

yang lebih spesifik. Latihan harus dikonsentrasikan untuk pembentukan 

kemampuan individual atlet. Woeryanto mengungkapkan bahwa : 

 

Semenjak latihan spesifikasi itu tiap atlet harus mendapat perhatian 

dari pelatihnya secara individual, berupa : 

a. Individual Training 

b. Individual Load 

c. Individual Speed 

d. Individual Streght, dll. 

 

Setelah  latihan dilakukan dengan teratur dengan mengikuti prinsip-prinsip 

latihan dan dengan pengulangan-pengulangan, pada akhirnya semua 

gerakan itu menjadi gerakan otomatisasi. Artinya gerakan yang semula 

sukar untuk dilakukan, akhirnya mudah dilakukan dan otomatis. Gerakan 

otomatisasi itu terjadi, disebabkan oleh latihan yang dilakukan berulang-

ulang, dan memungkinkan tubuh untuk melakukan adaptasi-adaptasi 

terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan. Harsono (1986:28) 

mengungkapkan bahwa: dengan berlatih secara sistematis dan melalui 

pengulangan-pengulangan maka organisasi-organisasi mekanisme 

neurophysiologis kita menjadi bertambah baik. 

 

a. Metode Latihan Bagian  

 

Metode latihan bagian disebut juga metode elementer. Metode ini cara 

penyampainnya secara bertahap yaitu dengan jalan membagi-bagikan 

materi pelajaran menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana. Metode 

ini dipergunakan untuk mempelajarai materi pelajaran yang luas dan 

kompleks agar dapat dibagi-bagi menjadi beberapa unit, supaya dapat 
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mempermudah mempelajarinya. Menurut pendapat Skinner (2001:30) 

metode bagian yaitu : “Kecakapan yang kompleks dapat dipelajari secara 

efektif dan bila hal yang kompleks tersebut diuraikan menjadi bagian-

bagian yang lebih kecil dan sederhana.” 

 

Metode bagian menurut E.P. Hutabarat ( 1985: 32), yaitu : 

“Bila kita belajar sesuatu, maka kita pelajari dahulu bagian pertama 

sampai kita kuasai, kemudian kita beralih mempelajari bagian 

kedua, sesudah bagian kedua ini kita pelajarai dan kuasai, kita 

beralih lagi ke bagian ketiga dan setelah itu dikuasai kita pindah ke 

bagian berikutnya. Demikianlah seterusnya sampai semua 

pelajaran itu kita pelajari dan kuasai.” 

 

 

Setelah melihat dari pendapat-pendapat di atas, metode bagian 

dilaksanakan secara bertahap dengan membagi sesuatu yang kompleks 

menjadi beberapa bagian yang kecil agar kita dapat mempelajarinya secara 

benar.  

 

Melalui sub-sub ini diharapkan individu yang belajar dapat menguasai 

metode yang cukup efisien untuk dilaksanakan, sebab metode ini dapat 

membantu siswa dan guru untuk mengetahui sejauh mana  penguasaan 

siswa terhadap suatu materi yang diberikan. Dengan metode ini, siswa 

harus menguasai terlebih dahulu suatu bagian, barulah ditambah  dengan 

bagian lainnya, sehingga dapat diketahui bagian-bagian yang telah 

dikuasai maupun yang belum dikuasai oleh seorang murid, oleh sebab itu 

guru lebih mudah untuk mencari di bagian mana kekurangan seorang 

murid, dan lebih mudah untuk memperbaikinya. 
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Metode bagian dapat pula digunakan dalam keterampilan gerak yaitu 

permainan tenis meja terhadap beberapa materi, diantaranya materi 

pukulan forehand drive. 

Pada teknik awal pukul forehand, terdapat tiga tahap gerakan, yaitu: sikap 

awal (cara berdiri), cara memukul, kemudian gerakan lanjutan (follow 

through), pertama-tama kita mempelajari sikap awal, kemudian setelah 

dikuasai barulah kita pelajari tahap yang kedua yaitu cara memukul, yang 

telah masuk ke gerakan-gerakan lanjutan. Setelah masing-masing tahap 

dikuasai dengan baik, kemudian ketiga tahap tersebut di gabungkan secara 

keseluruhan. Jadi dengan kata lain metode bagian adalah suatu cara belajar 

yang beranjak dari suatu bagian ke yang menyeluruh atau dari yang khusus 

ke yang umum. 

 

Untuk melatih keterampilan gerak diperlukan pengulangan dan pembagian 

materi menjadi beberapa bagian seperti yang dikemukakan oleh 

Woeryanto (1984:2)  yaitu : “Melatih keterampilan (skill) dan teknik harus 

dilakukan dengan cara bagian perbagian (part by part) kemudian dikoreksi 

dengan ulangan-ulangan yang cukup banyak pada bagian itu.” 

 

Selain itu metode bagian membutuhkan waktu yang lebih singkat dari 

metode lain dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Hal ini sesuai 

dengan pendapat B. E. Rahantoknam sebagai berikut: Bila kita membagi 

suatu tugas menjadi bagian-bagian, maka kita telah mendistribusikan 

session latihan. Berlatih bagian-bagian merupakan suatu unit latihan yang 

lebih singkat dari berlatih keseluruhan. 
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Pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa metode bagian 

merupakan metode yang baik untuk diterapkan di dalam mempelajari 

keterampilan gerak dari yang mudah ke yang sukar. 

b. Metode Latihan Keseluruhan  

 

Metode keseluruhan disebut juga metode global dan merupakan kebalikan 

dari metode bagian. Metode keseluruhan merupakan suatu metode latihan 

yang mana cara penyampaiannya diberikan secara keseluruhan.  

 

Metode keseluruhan menurut Supandi dan Lauren Seba (1983:14), yaitu : 

“Belajar secara global adalah proses dalam situasi yang mendorong untuk 

mempelajari blok materi pelajaran secara total dan serentak.” 

 

Pada metode ini, diharapkan siswa dapat mempelajari materi yang 

diberikan oleh guru secara keseluruhan. Proses latihan di awali dengan 

penanaman konsep secara keseluruhan, sampai konsep tersebut dipahami 

benar barulah dialihkan ke dalam bagian yang lebih sederhana.  

 

Metode keseluruhan, didukung oleh aliran psykologi Gestal. Gestal 

berpendapat bahwa belajar mengandung komponen yang jauh lebih 

kompleks, dan menolak adanya pengotakan unsur gerakan manusia, sebab 

manusia merupakan sesuatu unsur yang utuh yang tidak dapat dikotak-

kotakan atau dipisah-pisahkan. Menurut Gestal, keseluruhan yang 

menentukan tingkah laku bagian-bagian, kita memahami sesuatu sebagai 

suatu keseluruhan atau kesatuan dan bukan sebagai bagian-bagian. 
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Teori Gestal ini merupakan dasar dari pengajaran yang bersifat 

keseluruhan yaitu hal yang utuh akan berkembang sebagai hal yang utuh 

pula, dan hal yang utuh  adalah penting dari pada jumlah dari bagian-

bagian. 

Metode keseluruhan, dapat dipakai untuk mempelajari suatu keterampilan 

gerak, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyanto (1993:3), yaitu: “Metode 

praktik keseluruhan adalah cara pendekatan dalam mengajar dimana untuk 

menguasai suatu rangkaian gerak, kepada atlet diajarkan semua unsur 

rangkaian gerak secara keseluruhan sekaligus dan dipraktikan secara 

keseluruhan sekaligus.” 

 

Menurut  pendapat di atas suatu materi pelajaran itu diberikan sekaligus 

kepada siswa, sampai siswa mengerti benar materi yang diberikan contoh 

gerakan dan siswa melakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang 

sampai materi tersebut dapat dikuasai secara keseluruhan. 

 

3 Belajar Keterampilan Gerak 

 

Belajar keterampilan gerak, tidak bisa dipisahkan dari pembahasan belajar 

pada umumnya. Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru, sedangkan belajar 

keterampilan gerak akan menghasilkan umpan balik untuk memperbaiki 

gerakan-gerakan yang dipelajari, sehingga dapat menghasilkan gerakan-

gerakan yang benar. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa belajar keterampilan gerak adalah usaha yang 
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dilakukan untuk memperoleh perubahan dalam tingkah laku motorik, guna 

mencapai suatu tujuan. 

 

Belajar mengajar motorik adalah upaya-upaya dengan sengaja mengubah 

perilaku motorik melalui kondisi, dan situasi yang sengaja diciptakan agar 

proses perubahan itu menjadi efektif dan efisien. 

 

Proses perubahan itu akan menjadi efektif dan efisien, apabila guru atau 

pelatih mengetahui apa yang akan dilakukan oleh siswa atau atlet, seperti 

yang dikemukakan oleh Weineck (1991:25), berbunyi: 

“Agar proses perubahan itu menjadi efektif maka kita harus 

mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seorang siswa atau atlet 

yaitu tugas utama dalam belajar gerak adalah menerima dan 

menginterprestasikan informasi tentang gerakan-gerakan yang akan 

dipelajari, kemudian mengolah dan menyusun informasi-informasi 

tersebut sedemikian rupa, sehingga memungkinkan suatu realisasi 

gerakan secara optimal.” 

 

Belajar ketrampilan gerak yang akan dibahas adalah belajar keterampilan 

bermain tenis meja, terutama dalam mempelajari teknik pukulan forehand 

drive. Untuk mempelajari keterampilan gerak tersebut melalui beberapa 

fase, seperti yang dikemukakan oleh Fitts dan Dosner yaitu: 

a. Fase Kognitif 

b. Fase Asosiasi 

c. Fase Otonom. 

 

a. Fase Kognitif 

 

Fase Kognitif merupakan tahap awal dalam belajar gerak di dalam fase 

ini seorang berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang 
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dipelajarinya. Di dalam  hal ini teknik gerakan pukulan forehand drive 

tenis meja, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara 

melakukan teknik gerakan tersebut. Pada fase ini aktivitas berfikir 

masih sangat menonjol, karena harus berusaha memahami bagaimana 

bentuk gerakan dan bagaimana harus melakukannya. Oleh sebab itu 

seseorang harus mampu membayangkan gerakan forehand drive tenis 

meja, kemudian mempraktekannya di dalam gerakan. Untuk 

memindahkan bayangan gerakan ke dalam gerakan yang nyata tidaklah 

mudah, tetapi dengan dilakukannya pengulangan-pengulangan, maka 

diharapkan seseorang akan mampu melakukan gerakan tersebut sesuai 

dengan bayangan yang apa adanya. 

 

Belajar pukulan forehand drive tenis meja, perlu diberikan informasi 

mengenai teknik-teknik pukulan, baik teknik berdiri, cara memegang 

bat, teknik ayunan, maupun gerakan lanjutan. Setelah itu, diberikan 

informasi tentang teknik pukulan yang benar sesuai dengan struktur 

gerak. Jadi pada fase ini seseorang dituntut untuk mengingat, 

memahami dan mampu mengaplikasikan, serta memahami gerakan 

pukulan forehand drive tenis meja. 

 

b. Fase Asosiatif 

 

Fase asosiatif merupakan fase ke dua dalam belajar gerak. Pada fase 

ini diperlukan pengulangan yang banyak, yaitu pengulangan dari 

bagian-bagian gerakan yang telah dilakukan pada fase kognitif. Jadi 

fase ini seseorang sudah sampai pada taraf merangkai gerakan secara 
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keseluruhan, hal ini dapat dilakukan apbila bagian-bagian tersebut 

telah dapat dilakukan atau dikuasai. 

Pada fase ini gerakan dilakukan secara berulang-ulang. Penguasaan 

atas gerakan akan semakin meningkat, peningkatan penguasaan 

keterampilan gerakan akan tampak dalam hal gerakan semakin lancer, 

semakin sesuai dengan kemauan atau semakin sesuai dengan bayangan 

gerakan yang ingin dilakukan, kesalahan gerakan semakin berkurang 

dan semakin konsisten, serta pelaksanaannya semakin baik dan hampir 

menyerupai gerakan sesungguhnya. 

 

c. Fase Otonom 

 

Fase otonom merupakan fase akhir dalam belajar gerak. Pada fase ini 

seseorang mencapai tingkat penguasaan gerak yang tertinggi, yaitu 

seseorang dapat melakukan rangkaian gerakan secara otonom dan 

secara otomatis. 

 

Pada fase ini seseorang telah mampu melakukan aktivitas yang 

sempurna dan melakukan gerakan dengan baik tanpa memikirkan 

unsur-unsur bentuk gerakan yang ingin dilakukan itu. Hal ini dapat 

pula disebut otomatisasi. 

 

Untuk mencapai fase otonom, diperlukan pengulangan gerakan secara 

teratur dengan jumlah ulangan yang banyak dan dalam jangka waktu 

relatif  lama. Untuk mencapai fase ini kemampuan tiap individu tidak 

sama, dan untuk mencapai tingkat yang sama, jangka waktu yang 
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diperlukan berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor bakat 

dan minat. 

4. Ekstrakurikuler 

 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam-jam pelajaran pokok 

yang merupakan jam-jam tambahan yang dilakukan di luar atau di dalam 

sekolah sebagai tambahan dari jam pelajaran intrakurikuler dan 

kokurikuler. Hal ini sesuai dengan pendapat Ratal Wirjasantosa (1998:46), 

yaitu: 

Olahraga karya atau biasa disebut olahraga ekstrakurikuler adalah 

pembinaan olahraga di luar jam pelajaran, yaitu “olahraga karya” 

yang bertanggungjawab pada guru olahraga bersama-sama dengan 

pelatih dari setiap cabang olahraga, pembinaan olahraga karya ini 

ditangani oleh suatu wadah yang dikenal POPSI (Persatuan 

Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia). 

 

 

Pendapat di atas dapat diartikan bahwa olahraga ekstrakurikuler sama 

dengan olahraga karya, yang pada hakekatnya sebagai olahraga yang 

dilakukan karena sebagai kegemaran ataupun sebagai sarana berlatih untuk 

meningkatkan prestasi. 

 

Pendapat yang sama juga dituliskan dalam petunjuk pelaksanaan 

penyusunan kalender pendidikan yang mengartikan sebagai berikut : 

Olahraga ekstrakurikuler adalah olahraga yang dilaksanakan di luar 

jam pelajaran resmi dengan tujuan untuk menyalurkan bakat, hobi 

serta meningkatkan prestasi anak didik dalam cabang olahraga 

tertentu yang dikelola sekolah yang kegiatannya tidak diatur oleh 

kurikulum. 
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Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, seharusnya dilaksanakan di 

sekolah ataupun di luar sekolah dengan catatan pelaksanaan itu dapat 

dikontrol oleh guru olahraga, pembina dan pelatih. Pelaksanaan ini juga 

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 kegiatan tersebut harus dapat meningkatkan pengajaran dan 

peningkatan kognitif, afektif dan psikomotor. 

 memberi tempat serta mendorong penyaluran bakat dan kesibukan-

kesibukan yang positif. 

 adanya persiapan, perencanaan, pembiayaan yang telah diperhitungkan 

masak-masak sehingga program ekstrakurikuler dapat dipenuhi. 

 faktor kemampuan dan pelaksanaan untuk memonitor dan menilai. 

 

Hal-hal tersebut di atas merupakan sesuatu yang harus diperhatikan dalam 

kegiatan olahraga ekstrakurikuler, karena kalau kita lihat tujuan dari 

olahraga ekstrakurikuler ini dapat dilihat dari pendapat yang dikemukakan 

oleh B. Suprapto (1993:37), yaitu : 

a. kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan pengetahuan 

siswa yang beraspek kognitif, afektif, dan psikomotor. 

b. mengembangkan bakat serta minat siswa dalam upaya pembinaan 

manusia seutuhnya yang positif.  

c. dapat mengetahui, mengenal serta membedakan hubungan antara 

satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, lingkup 

kegiatan ekstrakurikuler harus berpangkal tolak pada kegiatan yang 

dapat menunjang serta mendukung program intrakurikuler maupun 

kokurikuler. 

 

 

Dengan melihat tujuan di atas, maka kegiatan ekstrakurikuler harus dapat 

memberikan andil yang besar dalam mata pelajaran yang lainnya. 
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Siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini dikarenakan adanya 

dorongan dari dalam maupun dari luar individu, dorongan dari luar bisa 

berupa ajakan dari teman, keluarga atau lingkungan. 

 

 

 

B. Kerangka Pikir 

 

Mempelajari pukulan forehand drive, dengan metode bagian berarti 

mempelajari gerakan pukulan secara bertahap, yaitu membagi gerakan 

menjadi beberapa unsur gerakan yang lebih sederhana sampai ke gerakan yang 

lebih sulit, sehingga masing-masing bagian gerakan dapat dikuasai. Setelah itu 

barulah menggabungkan unsur-unsur gerakan menjadi pukulan yang 

sebenarnya. Tujuan dari metode bagian ini adalah mendapatkan kesempurnaan 

gerakan dari masing-masing unsur gerakan pukulan melalui pengulangan dan 

koreksi yang cukup, sehingga menjadi gerakan pukulan yang sempurna.  

 

Dengan metode bagian diharapkan materi yang diberikan akan lebih mudah 

diterima oleh para siswa, demikian pula koreksi yang dilakukan secara 

bertahap akan lebih mudah diperbaiki oleh siswa sebab belum menjadi suatu 

kebiasaan. Untuk mempelajari suatu keterampilan yang kompleks sebaiknya 

dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah dikuasai, begitu juga 

halnya dengan mempelajari keterampilan pukulan forehand drive tenis meja. 

 

Mempelajari keterampilan pukulan forehand dengan metode keseluruhan tidak 

membagi-bagi ke dalam unsur-unsur gerakan. Hal ini perlu ditanamkan pada 

diri anak, yaitu belajar berpikir bagaimana keterampilan gerak pukulan itu 
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sendiri. Pada metode keseluruhan, perlu dimasukkan unsur bagian yang 

dianggap perlu untuk memberikan penguatan. Hal ini tentunya penguatan 

antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda, karena kesalahan 

masing-masing individu tidaklah sama berdasarkan konsep berpikir siswa 

masing-masing tentang pukulan forehand berbeda. Dari permasalahan di atas 

penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang metode mana yang lebih 

efektif digunakan dalam belajar keterampilan pukulan forehand drive pada 

kegiatan ekstrakurikuler siswa putra  SMK Gajah Tunggal Hadi Mulyo Metro 

Tahun 2009. 

 

Tabel 1. Perbedaan metode latihan bagian dengan metode latihan keseluruhan. 

 

Metode latihan bagian Metode latihan keseluruhan 

- Mempelajari gerakan pukulan 

secara bertahap. 

 

- Membagi unsur-unsur gerakan dari 

yang sederhana menjadi lebih sulit.  

 

 

- Mendapatkan kesempurnaan 

gerakan dengan melalui 

pengulangan karena gerakan 

diberikan secara bertahap dan anak 

tidak mengembangkan diri secara 

mandiri. 

 

- Lebih mudah untuk diperbaiki 

kesalahan siswa sebab belum 

menjadi suatu kebiasaan. 

 

- Materi yang diberikan akan lebih 

mudah diterima karena bagian yang 

kompleks menjadi bagian-bagian 

yang lebih kecil. 

- Mempelajari gerakan pukulan 

tidak secara bertahap. 

 

- Unsur-unsur gerakan merupakan 

satu kesatuan dan hanya 

diperbaiki pada bagian yang sulit. 

 

- Anak melakukan gerakan 

berdasarkan konsep yang ada, 

dan mengembangkan sendiri 

secara mandiri 

 

 

 

- Susah untuk memperbaiki 

kesalahan siswa karena sudah 

menjadi suatu kebiasaan 

 

- Materi yang diberikan akan lebih 

susah diterima karena anak 

mengembangkan diri berdasarkan 

konsep berfikir masing-masing. 
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Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas perbedaan metode latihan bagian 

dengan metode latihan keseluruhan, bahwa metode latihan bagian lebih baik 

hasilnya, bila diterapkan dalam melatih pukulan forehand drive tenis meja. 

Metode bagian, merupakan materi latihan diberikan secara bertahap dan 

dilakukan koreksi yang cukup sehingga untuk memperbaiki kesalahan siswa 

lebih mudah. Sedangkan metode keseluruhan lebih sukar untuk diterapkan 

karena mempelajari pukulan tidak secara bertahap dan anak mengembangkan 

sendiri secara mandiri, apabila ada suatu kesalahan akan sulit dirubah karena 

sudah menjadi suatu kebiasaan.  

 

C. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang harus diuji 

lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Ho : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode latihan bagian 

dengan metode latihan keseluruhan terhadap pukulan forehand drive tenis 

meja pada kegiatan ekstrakurikuler siswa putra SMK Gajah Tunggal 

Hadimulyo Metro. 

Hi : Ada perbedaan yang signifikan antara metode latihan bagian dengan 

metode latihan keseluruhan terhadap pukulan forehand drive tenis meja pada 

kegiatan ekstrakurikuler siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro. 

Hii : Ada pengaruh yang signifikan antara metode latihan bagian dengan 

metode latihan keseluruhan terhadap pukulan forehand drive tenis meja pada 

kegiatan ekstrakurikuler siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro. 

 



25 

 

Dalam penelitian ini hasil hipotesis yang diharapkan tercapai adalah:  

”Ada perbedaan yang signifikan antara metode latihan bagian dengan metode 

latihan keseluruhan terhadap pukulan forehand drive tenis meja pada kegiatan 

ekstrakurikuler siswa putra SMK Gajah Tunggal Hadimulyo Metro”. 

 


