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ABSTRACT

INCREASING BASIC MOVEMENT IN FOREHAND SMACK USING MANY
BALLS MODIFICATION TOOL AT CLASS 5 STUDENTS OF SD

NEGERI 1 GEDONG AIR TANJUNG KARANG BARAT
ACADEMIC YEAR 2017/2018

BY

YOGI FRISKI PRATAMA

Abstract: The purpose of this study was to improve the learning outcomes of basic
forehand motion in table tennis through many ball modification tools. The method
used in this research is PTK (Class Action Research Colaborasi) as many as three
cycles of research subjects totaling 24 students. The technique of collecting data
uses a forehand punch base observation scale. The results showed that the first
cycle resulted in an increase of 20.83 %, the second cycle was 50 %, and the third
cycle was 83,33 %. The results of the increase have increased by more than 50 %
which means that there has been an increase in learning outcomes with the
modification tools used. If seen from the completeness of learning the first cycle
of 5 students resulted in an increase of 25 %, the second cycle of 12 students
produced 50 %, and the third cycle of 20 students produced 83.33 %. The
conclusion from the results of the study is that by using a lot of ball media it will
be more effective in the fifth grade students of SD Negeri 1 Gedong Air.

Keywords: forehand blows, many ball media, table tennis.



ABSTRAK

UPAYA MENINGKATKAN GERAK DASAR PUKULAN FOREHAND DENGAN
MENGGUNANAKAN ALAT MODIFIKASI BOLA BANYAK PADA SISWA

KELAS V SD NEGRI 1 GEDONG AIR TANJUNG KARANG BARAT
TAHUN AJARAN 2017/2018

OLEH

YOGI FRISKI PRATAMA

Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar pukulan
forehand dalam tenis meja melalui alat modifikasi pada siswa kelas Va SD Negeri 1
Gedong air tahun ajaran 2017/2018.

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Kolaborasi. Penelitian
ini dilakukan dalam tiga siklus, setiap siklus terdiri dari tiga pertemuan. Subjek
dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas Va SD Negeri 1 Gedong air
yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 15 siswa putra dan 9 siswa putri. Sumber data
dalam Penelitian ini berasal dari siswa, peneliti dan guru yang bertindak sebagai
kolaborator. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Analisis
data menggunakan tes dan pengamatan atau observasi penilaian yang didasarkan
pada analisis tabulasi, persentase, dan normative.

Hasil Penelitian ini menunjukan: Adanya peningkatan gerak dasar Forehand
tenismeja melalui modifikasi pembelajaran pada masing-masing setiap siklus.
Siklus pertama menghasilkan peningkatan sebesar 20,83%, siklus kedua sebesar
50%, dan siklus ketiga 83,33%. Hasil peningkatan telah meningkat lebih dari 50%
itu artinya sudah terjadi peningkatan hasil pembelajaran dengan alat modifikasi
yang digunakan. Jika dilihat dari ketuntasan belajar siklus pertama dari 5 siswa
menghasilkan peningkatan sebesar 20,83 %, siklus kedua dari 12 siswa
menghasilkan sebesar 50 %, dan siklus ketiga dari 20 siswa menghasilkan 83,33%.

Kata kunci: alat modifikasi, meja tenis, pukulan forehand.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan berlangsung

seumur hidup. Berdasarkan undang undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem

pendidikan nasional menerangkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,   masyarakat,

bangsa dan negara.

Pendidikan Jasmani  adalah  proses pendidikan  seseorang  sebagai

perseorangan  maupun sebagai  anggota masyarakat yang dilakukan secara

sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh

peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan

dan pembentukan watak. Pada dasarnya pendidikan jasmani merupakan

bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk

mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir

kritis, stabilitas emosional, keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral

melalui aktivitas jasmani, olahraga, dan kesehatan.
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Bermain Tenismeja termasuk olahraga murah, merakyat atau sudah

memasyarakat, artinya bermain Tenismeja bisa dimainkan dari golongan atas

sampai golongan bawah, dari plosok perkotaan sampai pedesaan, masyarakat

dan sekolah - sekolah tidak asing lagi, sudah terbukti di hari – hari besar

banyak pertandingan Tenismeja dan ada juga pertandingan antar sekolah

melalui PTMSI (Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia). Pada permainan

Tenismeja terdapat tehnik dasar diantaranya forehand dan backhand.

Untuk dapat menguasai gerak dasar bermain tenis meja yang baik dan benar

perlu berbagai macam persyaratan, salah satunya adalah penguasaan gerak

dasar forehand tenis meja. Forehand salah satu gerak dasar tenis meja yang

sangat penting dikuasai secara benar oleh setiap pemain tenis meja, oleh karena

itu cara melakukan gerakan dengan pegangan bad yang benar merupakan

modal penting untuk dapat menguasai gerak dasar forehand tenis meja dengan

baik, apabila cara memegang bad salah, maka kualitas keterampilan gerak

dasar forehand akan sulit untuk ditingkatkan.

Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran

pukulan forehand Tenismeja adalah dengan modifikasi sarana pembelajaran

sesuai dengan karakteristik siswa dan memberikan berbagai macam kegiatan

bermain yang berhubungan langsung dengan gerak dasar cabang olahraga yang

dipelajari.

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada di dalam

kurikulum dapat tersampaikan dan disajikan sesuai dengan tahap-tahap
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perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Husdarta (2011:179)

menyebutkan bahwa dalam pembelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar

dapat dilakukan secara intensif.

Dilihat dari hasil pengamatan siswa kelas Va (lima) SDN 1 Gedong Air, bahwa

kemampuan gerak dasar pukulan forehand Tenismeja masih kategori rendah

hanya 2 siswa saja atau 8 % yang bisa melakukan dengan benar dan mencapai

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dari 24 siswa hal tersebut disebabkan

oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya kurangnya kemampuan siswa

Dalam melakukan gerakan ayunan kedepan, melakukan gerakan ayunan ke

belakang serta melakukan gerakan akhir dalam pukulan forehand Tenismeja

diduga menjadi penyebab utama rendahnya hasil gerak dasar pukulan forehand

Tenismeja siswa kelas Va (lima) SDN 1 Gedong Air Tahun Ajaran 2017/2018.

Modifikasi dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani diperlukan dengan tujuan

peserta didik memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran. meningkatkan

kemungkinan keberhasilan dalam berpartisifasi Peserta didik dapat melakukan

pola gerak secara benar.Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi

yang ada di kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap

perkembangan kognitif, afektif , dan psikomotor anak

Oleh karena itu, penulis melakukan upaya meningkatkan gerak dasar pukulan

forehand dengan cara meja dimodifikasi menjadi lebih rendah pada siswa kelas

Va di SD Negeri 1 Gedong Air tahun pelajaran 2017/2018 melalui penggunaan
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modifikasi alat pembelajaran Tenismeja berupa bad dan bola Tenismeja yang

dimodifikasi ke dalam bentuk yang lebih sederhana.

Untuk itu bagi siswa kelas Va SDN 1 Gedong Air, bermain Tenismeja sulit

dilakukan khususnya gerak dasar pukulan forehand Tenismeja merupakan

suatu pembelajaran yang terbilang sulit dikuasai. Oleh karena itu,  penulis

tertarik untuk mengadakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau (Classroom

Action Research) dengan judul ” Upaya Meningkatkan Gerak  Dasar pukulan

forehand dalam Tenismeja dengan Alat Modifikasi Bola Banyak Pada Siswa

Kelas Va SDN 1 Gedong Air Tahun Pelajaran 2017/2018”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukan di atas dapat diidentifikasi

masalah yang dihadapi antara lain:

1. Kurangnya keterampilan siswa dalam melakukan gerakan ayunan

kebelakang (back swing) pada forehand dalam permainan Tenismeja

2. Kurangnya keterampilan siswa dalam melakukan gerakan ayunan

kedepan (forward swing) pada forehand dalam permainan Tenismeja

3. Kurangnya keterampilan siswa dalam melakukan gerakan akhir pada

forehand dalam permainan Tenismeja

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah :
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1. Apakah dengan menggunakan Bad modifikasi dapat meningkatkan

gerakan ayunan kebelakang ( back swing)  dalam pukulan forehand

Tenismeja pada siswa kelas Va SDN 1 Gedong Air ?

2. Apakah dengan menggunakan bola banyak dapat meningkatkan

keterampilan gerakan ayunan kedepan (forward swing) dalam pukulan

forehand Tenismeja pada siswa kelas Va SDN 1 Gedong Air?

3. Apakah dengan menggunakan kaki meja direndahkan dapat

meningkatkan keterampilan gerak akhir dalam pukulan forehand

Tenismeja pada siswa kelas Va SDN 1 Gedong Air?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk meningkatkan gerakan forehand dengan menggunakan bad

modifikasi dalam  permainan  Tenismeja

2. Untuk meningkatkan gerakan forehand dengan menggunakan bola

banyak bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran keterampilan gerak

dasar forehand dalam permainan Tenismeja.

3. Untuk meningkatkan gerakan forehand dengan menggunakan kaki meja

direndahkan dapat meningkatkan pembelajaran keterampilan gerak dasar

forehand dalam permainan Tenismeja

E. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian dapat tercapai, diharapkan dapat bermanfaat :

1. Bagi guru pendidikan jasmani dan kesehatan:
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a. Dapat meningkatkan kualitas pembelajaran

b. Dapat meningkatkan keterampilan dalam pelaksanaan pembelajaran.

2. Bagi siswa SD  1 Gedong Air :

selalu berupaya meningkatkan gerak dasar servis forehand Tenismeja

dapat meningkat kan minat dan motivasi belajar.

3. Bagi Peneliti lain:

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

peneliti berikutnya berkenaan dengan upaya meningkatkan gerak dasar

forehand pada Tenismeja.

4. Kepala Sekolah

Sebagai pembinaan untuk guru bidang studi pendidikan jasmani dan

kesehatan.

5. Bagi program studi pendidikan jasmani dan kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran dalam upaya

melakukan penelitian yang lebih luas

F. Penjelas Judul

1. Pengertian “upaya” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2002:1250 ) sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran

untuk mencapai tujuan.

2. Pengertian ‘meningkatkan’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

(2005 : 878) adalah mengembangkan, memperkuat, dan meningkatkan

suatu produk.
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3. Pengertian ‘Gerak Dasar ‘ Menurut Hidayat ( 2006:13 ) adalah

menyatakan gerak dasar adalah lokomosi yaitu gerakan siklus atau

perputaran dari kaki ke kaki yang silih berganti

4. Pengertian ‘Pukul Forehand’ Menurut sutarmin ( 2007:21 ) adalah

pada waktu memukul bola posisi telapak tangan yang memegang bet

menghadap ke depan, atau posisi punggung tangan yang memegang

bet menghadap ke belakang

5. Pengertian ‘Modifikasi’ menurut Djamarah ( 2006:122 ) adalah

sebagai alat bantu media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju

tercapainya tujuan pengajaran.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Belajar

Manusia memiliki kemampuan untuk selalu mengembangkan potensi yang

ada pada dirinya. Kemampuan manusia semakin bertambah dengan

banyaknya pengalaman yang didapat. Belajar merupakan proses di mana

manusia mencari pengalaman untuk terus bertahan hidup.Menurut Burton

(1984) dalam Siregar (2014: 4), “belajar adalah proses perubahan tingkah

laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan

lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan

lingkungannya.

Kemampuan manusia untuk belajar merupakan karakteristik penting yang

membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Belajar mempunyai

keuntungan, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Bagi individu,

kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan memberikan kontribusi

terhadap pengembangan kualitas hidupnya. Sedangkan bagi masyarakat,

belajar mempunyai peran yang penting dalam mentransmisikan budaya dan

pengetahuan dari generasi ke generasi. Bell-Gredler dalam buku Baharuddin

dan Wahyuni (2008 : 11). pengertian belajar itu sangat luas dan tidak hanya

sebagai kegiatan di bangku sekolah saja.
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Belajar adalah usaha untuk menguasai segala sesuatu yang berguna untuk

hidup. Akan tetapi menurut konsep eropa, arti belajar itu agak sempit, hanya

mencakup menghapal, mengingat, dan memproduksi sesuatu yang dipelajari

(Notoatmodjo 2003:36).

Dengan demikian, belajar dapat membawa perubahan bagi si pelaku, baik

perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Dengan

perubahanperubahan tersebut, tentunya si pelaku juga akan terbantu dalam

memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan

lingkungan.

B. Prinsip-Prinsip Belajar

Di dalam tugas melaksanakan proses belajar mengajar, seorang guru perlu

memperhatikan beberapa prinsip belajar berikut. Menurut Soekamto

danWinataputra dalam Baharuddin dan Wahyuni (2008 : 16)

a. Apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang

lain. Untuk itu, siswalah yang harus bertindak aktif

b. Setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya

c. Siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung

pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar

d. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa

akan membuat proses belajar lebih berarti
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Menurut Baharudin dan Wahyuni (2008 : 17), proses belajar, terutama belajar

yeng terjadi disekolah, itu melalui tahap-tahap atau fase-fase: motivasi,

konsentrasi, mengolah, menggali 1, menggali 2, prestasi, dan umpan balik,

yaitu :

1. Tahap Motivasi yaitu saat motivasi dan keinginan siswa untuk

melakukan kegiatan belajar bangkit. Misalnya siswa tertarik untuk

memperhatikan apa yang akan dipelajari, melihat gurunya datang,

melihat apa yang ditunjukkan guru (buku, alat peraga), dan

mendengarkan apa yang diucapkan guru.

2. Tahap Konsentrasi yaitu saat siswa harus memusatkan perhatian, yang

telah ada pada tahap motivasi, untuk tertuju pada hal-hal yang relevan

dengan apa yang akan dipelajari. Pada fase motivasi mungkin perhatian

siswa hanya tertuju kepada penampilan guru (pakaian, tas, model rambut,

sepatu dan lain sebagainya).

3. Tahap Mengolah yaitu siswa menahan informasi yang diterima dari guru

dalam Short Term Memory, atau tempat penyimpanan ingatan jangka

pendek, kemudian mengolah informasi-informasi untuk diberi makna

(meaning) berupa sandi-sandi sesuai dengan penangkapan masing-

masing. Hasil olahan itu berupa simbol-simbol khusus yang antara satu

siswa dengan siswa lainnya berbeda. Simbol olahan bergantung dari

pengetahuan dan pengalaman sebelumnya serta kejelasan penangkapan

siswa. Karena itu, tidaklah merupakan hal yang aneh jika setiap siswa
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akan berbeda penangkapannya terhadap hal yang sama yang diberikan

oleh seorang guru.

4. Tahap Menyimpan yaitu siswa menyimpan simbol-simbol hasil olahan

yang telah diberi makna ke dalam Long Term Memory ( LTM) atau

gudang ingatan jangka panjang.pada tahap ini hasil belajar sudah

diperoleh, baik baru sebagian maupun keseluruhan. Perubahan-

perubahan pun sudah terjadi, baik perubahan pengetahuan, sikap,

maupun keterampilan. Untuk perubahan sikap dan keterampilan itu

diperlukan belajar yang tidak hanya sekali saja, tapi harus beberapa kali,

baru kemudian tampak perubahannya.

5. Tahap Menggali (1) yaitu siswa menggali informasi yang telah disimpan

dalam LTM ke STM untuk dikaitkan dengan informasi baru yang dia

terima. Ini terjadi pada pelajaran waktu berikutnya yang merupakan

kelanjutan pelajaran sebelumnya. Penggalian ini diperlukan agar apa

yang telah dikuasai menjadi kesatuan dengan yang akan diterima,

sehingga bukan menjadi yang lepas-lepas satu sama lain. Setelah

penggalian informasi dan dikaitkan dengan informasi baru, maka terjadi

lagi pengolahan informasi untuk diberi makna seperti halnya dalam tahap

mengolah untuk selanjutnya disimpan dalam LTM lagi.

6. Tahap Menggali (2) yaitu menggali informasi yang telah disimpan dalam

LTM untuk persiapan fase prestasi, baik langsung maupun melalui STM.

Tahap menggali 2 diperlukan untuk kepentingan kerja, menyelesaikan

tugas, menjawab pertanyaan atau soal/latihan.
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7. Tahap Prestasi yaitu informasi yang telah tergali pada tahap sebelumnya

digunakan untuk menunjukkan prestasi yang merupakan hasil belajar.

Hasil belajar itu, misalnya: berupa keterampilan mengerjakan sesuatu,

kemampuan menjawab soal, atau menyelesaikan tugas.

8. Tahap Umpan Balik yaitu siswa memperoleh penguatan (konfirmasi)

saat perasaan puas atas prestasi yang ditunjukkan. Hal ini terjadi jika

prestasinya tepat. Tapi sebaliknya, jika prestasinya jelek, perasaan tidak

puas maupun tidak senang itu bisa saja diperoleh dari guru (eksternal)

atau dari diri sendiri (internal).

C. Klasifikasi Keterampilan Gerak

Menurut Heramn T ( 2019 )  keterampilan gerak dapat di kaji berdasarkan

karakteristik dan kemudian diklasifikasi berdasarkan kesamaan karakteristik

pada pola-pola gerak tertentu. Dengan pengklasifikasian itu pelatih olahraga

bisa menggunkan untuk mempermudah menganalisis gerak yang dilatihkan

kepada atlit. Keterampilan gerak bisa di klasifikasikan berdasarkan beberapa

sudut pandang yaitu :

a. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerakan

b. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan akhir gerakan

c. Klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan

1) Klasifikasi berdasarkan  kecermatan gerakan

Berdasarkan kecermatannya, keterampilan gerak di bedakan menjadi 2

macam yaitu:
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a. Keterampilan gerak agal ( gross motor skill )

b. Keterampilan gerak halus ( fine motor skill )

Keterampilan gerak agal adalah keterampilan gerak yang melibatkan

otot-otot besar sebagai otot-otot penggerak utama. Misalnya gerakan

meloncat. Sedangkan keterampilan gerak halus adalah keterampilan

gerak yang melibatkan otot-otot halus sebagai otot-otot pengganti

utama. Misalnya keterampilan gerak menarik pelatuk senapan.

2) klasifikasi berdasarkan dari sudut pandang bisa di tandai atau tidaknya

pada bagian gerak mana merupakan awal dari gerakan dan pada bagian

mana merupakan akhir dari gerakan

keterampilan gerak bisa di klarifikasikan menjadi 3 macam yaitu:

1. keterampilan gerak diskret

keterampilan gerak diskret adalah keterampilan gerak yang dengan

mudah bisa di tandai awal dan akhir dari gerakan. Contohnya adalah

gerakan mengguling ke depan sekali dalam senam lantai

2. keterampilan gerak serial

keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak diskret yang

dilakukan berulang kali terus-menerus. Contohnya adalah gerakan

mengguling ke depan berulang kali.

3. Keterampilan gerak kontinyu

Keterampilan gerak kontinyu adalah keterampilan gerak yang tidak

dengan mudah di tandai titik awal dan akhir gerakan. Contohnya

adalah gerakan berain tenis. Dalam bermain tenis pemain bergerak
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dalam berbagai macam pola gerak yang harus di lakukan terus-

menerus sesuai dengan keadaan bola.

3) Klasifikasi berdasarkan lingkungan

Berdasarkan stabilitas lingkungan, keterampilan gerak di bedakan

menjadi 2 macam yaitu ;

a. Keterampilan gerak tertutup

Keterampilan gerak tertutup adalah keterampilan gerak yang di

lakukan dalam kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan

gerakannya dilakukan semata-mata karena stimulus dari dalam diri

pelaku sendiri tanpa di pengaruhi oleh stimulus dari luar. Contohnya

dalam gerakan senam lantai : disini pelaku memulai gerakan

berdasarkan kemauannya sendiri gerakan ini tidak bias di duga

karena gerak ini gerak tertutup. Demikian merasa sudah siap, ia mulai

melakukannya.

b. Keterampilan gerak terbuka

Keterampilan gerak terbuka adalah keterampilan gerak yang di

lakukan dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan

gerakannya dilakukan selain karena stimulus dari dalam diri pelaku

juga dipengaruhi oleh stimulus dari luar dirinya. Contohnya dalam

bermain sepak bola pemain melakukan geraknnya selain karena

kemauannya sendiri juga berdasarkan keadaan pergerakan bola teman

dan lawan bermainnya. Kesemuanya merupakan stimulus yang harus

di perhatikan dalam melakukan gerakan.
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D. Filosofi PJOK

1. Landasan Filosofis Pendidikan Jasmani, Pendidikan Olahraga Dan

Pendidikan Kesehatan

Menurut Akhmad Imran Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah

proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk

menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam

hal fisik, mental, serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan

anak sebagai sebuah kesatuan utuh, mahluk total, daripada hanya

menganggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan

mentalnya.

Pendidikan jasmani dalam Agenda Berlin adalah proses sosialisasi via

aktivitas jasmani, bermain dan/atau olahraga yang bersifat selektif untuk

mencapai tujuan pendidikan. Uraian itu menggambarkan bahwa

pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan dimana aktivitas

jasmani menjadi sasaran dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada

umumnya. Sedangkan Bucher (1960) memberikan batasan bahwa

pendidikan jasamani merupakan bagian integral dari pendidikan total

yang mencoba mencapai tujuan untuk mengembangkan kebugaran,

mental, sosial, serta emosional bagi masyarakat, dengan wahana

aktivitas jasmani. Uraian tersebut juga menjelaskan bahwa aktivitas

jasmani juga menjadi alat mencapai pendidikan. Disamping itu juga

bahwa pada pembelajaran pendidikan jasmani tidak hanya ditujukan
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untuk mengembangkan kebugaran jasmani saja melainkan juga

mengembangkan mental, sosial, dan emosional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005

tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN), pasal 1 ayat 11

menerangkan bahwa olahraga pendidikan atau pendidikan jasmani

merupakan pendidikan jasmani dan aolahraga yang dilaksanakan

sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk

memperoleh pengetahuan, keterampilan, kesehatan dan kebugaran.

Secara sederhana bahwa pendidikan jasmani itu merupakan proses

belajar untuk bergerak dan belajar melalui gerak. Selain belajar dan

dididik melalui gerak untuk mencapai tujuan pengajaran, dalam

pendidikan jasmani itu anak diajarkan untuk bergerak guna

mendapatkan pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Melalui peroses

pencapaian pengalaman itu akan terbentuk perubahan dalam aspek

jasmani dan rohaninya yang melekat. Selanjutnya pelaksanaan

pengajaran pendidikan jasmani diarahkan pada pemberian kesempatan

yang seluas-luasnya untuk melakukan gerak dengan harapan siswa dapat

aktif dan pada gilirannya akan membantu perkembangan kebugaran

jasmaninya. Proses kegiatannya mencakup kegiatan latihan atau

pelaksanaan tugas-tugas permbelajaran yang dilakukan secara berulang-

ulang. Sedangkan dampak lebih lanjut adalah anak memiliki kebiasaan

dan keterampilan untuk mengisi waktu luangnya dan kelak keterampilan
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yang dimilikinya diharapkan dapat dilakukan sepanjang hayatnya.  Pada

Agenda Berlin diuraikan bahwa Pendidikan Jasmani adalah.

a) Satu-satunya mata pelajaran disekolah yang fokusnya adalah pada

badan, aktivitas jasmani dan perkembangan fisik.

b) Membantu anak untuk mengembangkan respek terhadap badannya,

baik yang dimilikinya maupun milik orang lain.

c) Mengembangkan anak kebiasaan aktif yang penting bagi

perkembangan kesehatan dan menjadi landasan bagi gaya hidup

sehat setelah dewasa.

d) Mengembangkan pemahaman tentang peranan aktivitas jasmani

aerobik dan aerobik untuk meningkatkan kesehatan.

e) Memberikan sumbangan bagi perkembangan kepercayaan diri dan

self esteem pada anak.

f) Mendorong perkembangan kognitif dan sosial, memberikan

sumbangan bagi pengembangan keterampilan pendidikan yang

fundamental seperti baca, tulis, dan prestasi akademik.

g) Merupakan satu-satunya alat (kesempatan) yang disediakan kepada

semua anak apapun kemampuannya,jenis kelamin, usia, budaya,

agama atau latar belakang sosial mereka dengan keterampilan,

pengetahuan dan pemahanan untuk berpartisipasi dalam pendidikan

jasmani dan olahraga sepanjang hayat.

h) Mempersaiapkan anak untuk dapat mengatasi kompetisi kompetisi,

kemenangan atau kekalahan, kooperasi dan kolaborasi.
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i) Merupakan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan keterampilan

sosial dan terhadap perkembangan moral serta estetika.

j) Memberikan bekal keterampilan dan pengetahuan untuk mengembangkan

kemampuan profesional di kemudian hari dalam olahraga, aktivitas

jasmani, rekreasi dan waktu senggang, sebuah wilayah dari kesempatan

vokasional yang semakin berkembang.

2. Tujuan Pendidikan Jasmani

Tujuan pendidikan jasmani secara umum adalah untuk membantu pesera

didik mengembangkan potensi gerak pada setiap individu guna mencapai

pengalaman gerak yang seluas-luasnya. Pengalaman ini diharapkan dapat

menunjang budaya aktif dalam setiap harinya yang bermuara pada kesehatan

paripurna. Ditinjau dari kebijakan pemerintah tentang Penjasorkes disebutkan

bahwa tujuan penjasorkes untuk pendidikan dasar dan menengah secara

operasional telah disebutkan pada Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 yang

memuat 7 (tujuh) butir yaitu agar peserta didik memiliki kemapuan sebagai

berikut:

a) Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya

pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup

sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih.

b) Meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih

baik.

c) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar.
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d) Meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-

nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan.

e) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab,

kerjasama, percaya diri dan demokratis.

f) Mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri,

orang lain dan lingkungan.

g) Memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang

bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang

sempurna, pola hidup sehat dan kebugaran, terampil serta memiliki sikap

yang positif.

E. Belajar Motorik

Menurut Schmidt dalam (Rusli Lutan, 2010: 102) belajar motorik adalah

seperangkat proses yang bertalian dengan latihan atau pengalaman yang

mengantarkan kearah perubahan permanen dalam perilaku 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

tahapan belajar gerak adalah sebagai berikut :
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a). Tahap Kognitif

Tahap kognitif tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Disini anak

berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, 15 kemudian

mencoba untuk melakukan berulang-ulang. (Rusli Lutan. 2010 : 30).

Gambar 1. Klasifikasi Gerak Konsep Anita Harrow Dalam Herman
Tarigan (2019 : 27)

Dalam tahap ini seseorang harus memahami mengenai hakikat kegiatan

yang dilakukan dan juga harus memperoleh gambaran yang jelas baik

secara umum verbal maupun visual mengenai mengenai tugas gerakan atau

model teknik yang akan dipelajari agar dapat membuat rencana

pelaksanaan yang tepat. Pada tahap ini guru setiap akan memulai

mengajarkan suatu keterampilan gerak, pertama kali yang harus dilakukan

adalah memberikan informasi untuk menanamkan konsep-konsep tentang

apa yang akan dipelajari olehsiswa dengan benar dan baik. Setelah siswa

memperoleh informasi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara

melakukan aktifitas kalasifikasi gerak refleks Respon gerak yang terjadi

tanpa sadar yang ditimbulkan oleh suatu stimulus gerak dasar fundamental
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Gerak Lokomotor, Non Lokomoor dan Manipulatif kemampuan perceptual

Kinestetik (rasa gerak), Visual (pengelihatan) kemampuanfisik: Ketahanan

(Endureance) Kekuatan (Strengh) Fleksibilitas (Flexibilitaty) Kelincahan

(Agility) gerak ketrampilan: Adaptif sederhana,(dasarnya g dasar), Adaptif

terpadu, Adaptif kompleks komunikatif non diskursip Gerak Ekspresif,

Interpresif, (nilai indah, Gerak ekstetik, kreatif) gerak yang akan

dipelajari, diharapkan di dalam benak siswa telah terbentuk motor-plan,

yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan

keterampilan gerak. Apabila tahap kognitif ini tidak mendapakan perhatian

oleh guru dalam prosesbelajar gerak, maka sulit bagi guru untuk

menghasilkan anak yang terampil mempraktikkan aktivitas gerak yang

menjadi prasyarat tahap belajar berikutnya.

Maupun visual mengenai tugas gerakan atau model teknik yang akan

dipelajari agar dapat membuat rencana pelaksanaan yang tepat.Pada tahap

ini guru setiap akan memulai mengajarkan suatu keterampilan gerak,

pertama kali yang harus dilakukan 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 motor-plan,

yaitu keterampilan intelektual dalam merencanakan cara melakukan

keterampilan gerak. Apabila tahap kognitif ini tidak mendapakan perhatian

oleh guru dalam proses belajar gerak, maka sulit bagi guru untuk
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menghasilkan anak yang terampil mempraktikkan aktivitas gerak yang

menjadi prasyarat tahap belajar berikutnya.

b). Tahap Asosiatif

Pada tahap ini pengembangan keterampilan dilakukan melalui adanya

praktek secara teratur agar perubahan prilaku gerak menjadi permanen.

Selama latihan harus adanya semangat dan umpan balik untuk mengetahui

apa yang dilakukan itu benar atau salah. Pola gerakan sudah sampai pada

taraf merangkaikan urutan-urutan gerakan yang didapatkan secara

keseluruhan dan harus dilakukan secara berulang-ulang sehingga

penguasaan terhadap gerakan semakin meningkat. 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 Otonom

Otonom merupakan tahap akhir dalam gerak keterampilan. Pada tahap ini

anak mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Anak bisa melakukan

rangkaian gerakan keterampilan secara otonom. (Rusli Lutan. 2010: 3).

Gerakan bisa dilakukan secara otonom artinya adalah bahwa anak mampu

melakukan gerakan keterampilan tertentu walaupun pada saat bersamaan ia

harus melakukan aktivitas lainya. Misalnya pada pemain bola basket yang

telah mahir, mampu menembakan bola secara efektif ke ring meskipun

dalam keadaan yang sulit, misalnya karena dia dijaga ketat leh lawan, yang

menarik bagi kita ialah dalam melaksanakan tugas itu si pelaku tak
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seberapa banyak menumpahkan perhatianya kepada tugas yang sedang

dikerjakanya. Selama kegiatan ini hanya sedikit perhatian kognitif yang di

butuhkan agar pelaku dapat memusatkan perahtian pada faktor lingkungan

yang mempengaruhi strategi dan penampilan.

F. Pengertian Gerak Dasar

Gerak dasar adalah gerak yang berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan

tingkat kematangan. Keterampilan gerak dasar merupakan pola grak yang

menjadi dasar untuk ketangkasan yang lebih kompleks, Rusli (1988 : 77 )

membagi tiga gerakan dasar yang melekat pada individu yaitu:

1) Lokomotor

Rusli (2001) mendefenisikan gerak lokomotor adalah ”gerak yang

digunakan untuk memindahkan tubuh dari satu tempat ketempat lain atau

memproyeksikan tubuh keatas misalnya: jala, lompat dan berguling

2) Gerak nonlokomotor

Gerak nonlokomotor adalah keterampilan yang dilakukan tanpa

memindahkan tubuh dari tempatnya, misalnya, membungkuk badan,

memutar badan, mendorong dan menarik

3) Manipulatif.

Sedangkan gerak manipulative adalah keterampilan memainkan suatu

proyek baik yang dilakukan dengan kaki mapun dengan tangan atau

bagian tubuh yang lain. Gerak manipulatif bertujuan untuk koordinasi

mata-kaki, mata tangan, misalnya, melempar, menangkap, menendang

dan memukul.
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Proses belajar bergerak berlangssung dalam suatu rangkaian kejadian dari

waktu ke waktu dan dalam prosesnya meliatkan SSP, otak, dan ingatan.

Dengan demikian tugas utama peserta didik dalam proses belajar gerak

adalah menerima dan menginterprestasikan informasi tentang gerakan-

gerakan yang akan dipelajari kemudian mengelolah dan menginformasikan

informasi tersebut sedemikian rupa sehingga memungkinkan realisasi

gerakan secara optimal dalam bentuk keterampilan.

Pengertian gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi

ditinjau dari titik pandang tertentu. Gerak dasar dalam permainan Tenis Meja

adalah keterampilan gerak yang dilakukan dalam kegiatan bermain

Tenis Meja yang berkaitan dengan aktivitas dasar itu mencakup gerakan

lokomotor dan keterampilan manipulatif.

Keterampilan itu mencakup gerakan melompat kearah tegak, terutama dengan

bertumpu pada kedua kaki, dan keterampilan berjalan atau berlari beberapa

langkah untuk mengambil posisi yang baik agar bola dapat dimainkan dengan

baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pemain.

G. Pengertian Modifikasi Alat Pembelajaran

Didalam kamus bahasa Indonesia modifikasi adalah “pengubahan”dan berasal

dari kata “ubah”yang berarti “lain atau beda” mengubah dapat diartikan

dengan “menjadikan lain dari yang sebelumnya” sedangkan dari arti

pengubahan adalah”proses, perubahan atau cara mengubah”. Kemudian

mengubah dapat juga diartikan pembaruan, tidak mengherankan bahwa pada
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mulanya dalam pembaruan berpokok pada metode mengajar, bukan bun

sungkan karena mengajar itu penting melainkan mengajar itu bermaksud

menimbulkan efek belajar pada siswa yang bertujuan untuk mencapai tujuan

pembelajaran.

Dalam pendidikan pembaharuan dapat diartikan suatu upaya dasar yang

dilakaukan untuk memperbaiki praktek pendidikan dengan sungguh-sungguh.

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

mengerjakan sesuatu”. Alat merupakan bagian dari fasilitas pedidikan yang

digunakan untuk peoses belajar mengajar. Oleh sebap itu denagan adanya alat

pembelajaran guru dapat memberikan contoh secara langsung tentang materi

yang akan diberikan kepada siswa,dengan bertujuan agar mudah dipahami

dan dapat dimengerti oleh peserta didik atau siswa.

Dalam urain diatas peneliti menyimpulkan bahwa modifikasi alat

pembelajaran merupan suatu upaya seseorang untuk merubah alat

pembelajran yang sesungguhnya menjadi berbeda dari yang sebelumnya

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan agar tujuan yang direncanakan

dan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. alat yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah dengan menggunakan bad dari papan sebanyak 2 buah,

bola tenis meja sebanyak 50 buah, dan kaki meja tenis meja yang direndahkan

dari ukuran aslinya. keuntungan dari modifikasi alat adalah hemat

biaya,mudah dalam mengevaluasi keterampilan gerak dasar bermain

tenismeja.
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Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003:62) yang dimaksud dengan alat bantu

pendidikan adalah alat-alat yang digunakan oleh pendidik dalam

menyampaikan bahan pendidikan/pengajaran. Setiap materi pelajaran tentu

memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi ada bahan

pelajaran yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di lain pihak ada bahan

pelajaran yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pengajaran seperti

globe, grafik, gambar, dan sebagainya. Bahan pelajaran dengan tingkat

kesukaran yang tinggi tentu sukar diproses oleh anak didik. Apalagi bagi anak

didik yang kurang menyukai bahan pelajaran yang disampaikan itu.

Menurut Djamarah (2006: 122) Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi

melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pengajaran. Hal ini dilandasi

dengan keyakinan bahwa proses belajar mengajar dengan bantuan media

menambah frekuensi kegiatan belajar anak didik dalam tenggang waktu yang

cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar anak didik dengan bantuan media

akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik dari pada tanpa

bantuan media.

1. Bad Dimodifikasi

Gambar 2. Bad Modifikasi
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2. Bola Tenismeja Banyak

Gambar 3. Bola Tenismeja Banyak

3. Modifikasi Kaki MejaTenismeja

Gambar 4. Modifikasi Kaki Meja Tenismeja

H. Pengertian Tenismeja

Tenismeja adalah salah satu jenis cabang olahraga yang dimainkan di dalam

gedung oleh dua atau empat pemain dengan cara menggunakan bet dilapisi

karet yang dipukulkan pada bola agar melewati jaring yang terbentang pada

dua tiang jaring .

Menurut Sutarmin (2007:14) dalam permainan Tenismeja, teknik-teknik

khusus sering kali membedakan cara bermain seorang pemain dengan pemain

lainnya. Teknik-teknik tersebut meliputi gerak dasar seperti memegang bad,

juga gerak lanjutan seperti memukul bola, menerima, dan melakukan smash.

Salah satu cara meningkatkan hasil belajar Tenismeja dalam permainan

Tenismeja adalah dengan cara memegang bad yang baik dan benar. Karena
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pegangan dalam Tenismeja adalah salah satu faktor yang menentukan

keberhasilan seorang pemain dalam memenangkan permainan.

Terdapat beberapa teknik yang harus dikuasai oleh setiap petenis. Mulai dari

Cara menggunakan/ memegang bet/raket, posisi tubuh, hingga triktrik khusus

untuk mengalahkan lawan main. Kali ini Aturan Permainan akan menjelaskan

sedikit tentang teknik yang sangat dasar untuk anda yang baru mempelajari

olahraga Tenis meja atau ping pong.

Menurut Larry Hodges (2007: 14) ada tiga cara memegang bet dalam bermain

Tenismeja yaitu (1). Shakehands grip, (2). Penhold grip dan (3). Seemiller

grip. Adapun penjelasan cara memegang bad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Shakehand Grip

Gambar 5. Shakehand Grip. larry hodges ( 2007:16 )

Shakehand Grip atau dalam bahasa indonesianya berjabat tangan adalah

tenknik menggunakan bad Seakan akan sedang berjabat tangan dengan Orang

Lain. Dengan menggunakan teknik ini maka kedua sisi bad dapat digunakan

saat bermain. Dengan grip ini seorang pemain dapat melakukan forehand

stroke dan backhand stroke tanpa merubah grip (pegangan), pegangan ini

paling baik untuk bermain baik jauh dari meja. Di sebagian negara,
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khususnya Eropa teknik Shakehand Grip ini sangat pupuler digunakan oleh

pemain pemain tenismeja profesional.

Cara melakukan teknik Shakehand Grip

1. Bidang bad bersandar pada lekuk antara ibu jari dan jari telunjuk.

2. Kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bad.

3. Jari telunjuk berada dibawah permukaan bad.

4. Untuk memperkuat pukulan forehand putar bagian atas bad ke arah

pemain.

5. Untuk memperkuat pukulan backhand, putar bagian atas bad menjauh dari

anda, seperti cara berjabat tangan.

2. Penhold Grip

Gambar 6. Penhold grip. Larry hodges ( 2007: 18 )

Penhold Grip atau memegang pena adalah teknik menggunakan bad

seakan-akan sedang mencengkram tangkai pena. Kelebiahan dari teknik

ini antara lain sangat baik untuk pukulan forehand, pukulan backhand

yang cepat, mudah menggunakan pergelangan tangan pada setiap pukulan

khususnya saat melakukan servis. Kekurangan dari teknik ini adalah hanya

bisa digunakan untuk satu sisi bet saja saat bermain. Asia Grip adalah
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nama yang popular dibandingkan dengan Penhold Grip. Penhold Grip

jarang digunakan oleh pemain asia, karena biasanya mengunakan teknik

shakehand grip.

Cara memegang bad dengan gaya Penhold grip

1. Pegang bad mengarah kebawah dengan pegangan mengarah ke atas,

pegang bad tepat dimana pegangan menyatu dengan bidang bad dengan

menggunakan ibu jari dan jari telunjuk (cara ini sama dengan cara

memegang pena).

2. Tekuk tiga jari yang lainnya pada sisi bad yang lain (penhold grip gaya

Cina) atau meluruskannya mengarah ke bagian bawah bad dengan jari

yang dirapatkan (penhold grip gaya Korea).

3. Seemiller Grip

Gambar 7. Seemiller grip. Larry hodges ( 2007: 20)

Seemiller Grip yang juga dikenal dengan American Grip adalah teknik

menggunakan Bad yang diambil Teknik Shakehand Grip. Kelebihannya

antara lain memberikan kesempatan pada pemain untuk melakukan blok

yang baik. Selain memiliki kelebihan, namun teknik inipun memiliki
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kekurangan. Salah satunya adalah agak sulit untuk melakukan serangan

sudut, kurang efektif saat pola bertahan, dan sulit untuk melakukan

serangan menggunakan pukulan backhand yang cukup jauh dari meja.Cara

menggunakan bad hampir sama dengan teknik Shakehand Grip.

Perbedaanya, bila dengan teknik seemiller grip, jari telunjuk memegang

pada seluruh bagian bad, sedangkan pada bagian bad yang atas diputar 20

sampai 90 derajat menuju arah tubuh. Saat melakukan teknik ini, maka

petenis lebih mudah melakukan perubahan sisi bad ketika permainan

sedang berlangsung, kemudian pergelangan tangan lebih mudah untuk

digerakan ketika kita akan melakukan pukulan forehand. Selain itu dengan

teknik seemiler grip, lebih mudah untuk melakukan blok (Menghadang

serangan lawan) dan lebih mudah mengusai permainan disaat

pertandingan.

Cara memegang bad dengan teknik Seemiller Grip

1. Pegang bad dengan shakehands Grip.

2. Putar bagian atas bad dari 20 menjadi 90 derajat ke arah tubuh,

3. Lekuk jari telunjuk di sepanjang sisi bad

4. Seemiller Grip adalah pegangan yang diciptakan oleh Danny Seemiller

(USA) pada tahun 1970-an di mana ibu jari dan jari telunjuk

ditempatkan di bagian belakang raket dan hanya sisi forehand raket

yang digunakan.
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I. Peralatan Tenis Meja

Untuk melakukan olahraga tenismeja ada beberapa alat yang harus disiapkan,

yaitu meja beserta net, bola, dan bad. Adapun penjelasan tentang peraturan

peralatan dalam Tenismeja sebagai berikut

1. Meja

Gambar 8. Meja Tenismeja. Sutarmin (2007:5)

Meja yang digunakan untuk bermain Tenismeja mempunyai ukuran dan

ketentuan tertentu. Menurut Sutarmin (2007: 5)mejaTenismeja

mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Meja dibuat dari kayu dengan cat warna gelap biasanya hijau tua.

2. Permukaan meja harus rata.

3. Berukuran panjang 274 cm dan lebar 15,25 cm

4. Meja diletakkan di lantai yang permukaannnya rata.

5. Setiap tepi meja diberi diberi garis putih yang lebarnya 2 cm

6. Bagian tengah meja diberi garis selebar 2 cm berwarna putih yang

membelah panjang meja, sama luasnya.
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Net atau jaring untuk tenismeja mempunyai ketentuan sebagai berikut

Menurut (Sutarmin, 2007: 6):

1. Perangkat net terdiri atas net dan tiang penyangga atau penjepit.

2. Net dipasang di atas permukaan meja, masing-masing ujungnya

diikatkan di tiang penangga.

3. Net dipasang dengan ketinggian 15,25 cm dari permukaan meja.

4. Bagian bawah net harus rapat dengan meja

2. Bola

Gambar 9. Bola Tenismeja. Sutarmin ( 2007:6)

(Sutarmin, 2007:6) Salah satu peralatan yang penting dalam Tenismeja

adalah bola. Bola untuk Tenismeja memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Dibuat dari bahan seluloid atau plastik

2. Berwarna putih atau orange

3. Berbentuk bulat, dengan diameter 40 mm

4. Beratnya 25 gram

5. Ciri bola yang berkualitas adalah tanda bintang pada bola.
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3. Bad

Gambar 10. Bad Tenismeja . Sutarmin ( 2007:5)

(Sutarmin, 2007: 6) Raket atau bad yang digunakan untuk bermain

Tenismeja mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. bad dibuat dari kayu alami yang dapat dilapisi dengan bahan perekat

seperti fiber carbon, fiber glass, atau bahan lainnya.

2. sisi bad yag digunakan memukul bola harus ditutupi karet.

3. karet boleh berbintik boleh juga tanpa bintik.

4. karet yang berbintik panjangnya tidak lebih dari 2 cm.

5. karet yang berbintik ke dalam ketebalannya tidak melebihi 4 mm.

J. Pengertian Forehand

Forehand merupakan salah satu kemampuan dasar dalam tenismeja.Berikut

ini adalah gambar gerakan forehand.

Gambar 11. Pukulan Forehand. Larry Hodges (2007:36)
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Menurut Sutarmin (2007:21) pukulan forehand adalah pada waktu memukul

bola posisi telapak tangan yang memegang Bet menghadap

kedepan.Pukulanforehanddilakukan jika bola berada disebelah kanan tubuh

Sabto Adi dan Mu’arifin (1994:16).Cara melakukan pukulan ini adalah

dengan merendahkan posisi tubuh, lalu gerakkan tangan yang memegang bet

kearah pinggang (bila tidak kidal gerakankearah kanan), sikumembentuk

sudut kira-kira 90 derajat.Sekarang tinggal menggerakkan tangan kedepan

tanpa merubah siku.

K. Metode Belajar Forehand

a. Pengertian Forehand

Pukulan forehand merupakan pukulan yang paling umum dilakukan dalam

tenis meja. Menurut Sutarmin (2007: 21) pukulan forehand adalah

pukulan bola dengan posisi telapak tangan yang memegang raket/bet

menghadap ke depan. Pukulan forehand dianggap pukulan yang penting

karena tiga alasan, yaitu (Larry Hodges, 2007: 33):

1) Pukulan forehand untuk menyerang dengan sisi forehand.

2) Pukulan forehand bisa menjadi pukulan utama untuk melakukan

serangan.

3) Pukulan forehand merupakan pukulan yang paling sering digunakan

untuk melakukan smash.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pukulan forehand tenis meja

merupakan pukulan yang digunakan untuk menyerang dari sisi forehand

dengan posisi telapak tangan yang menghadap ke depan. Pukulan forehand
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lebih kuat jika dibandingkan dengan backhand. Hal ini karena tubuh tidak

menghalangi saat melakukan ayunan ke belakang (backswing) dan otot

yang digunakan biasanya kuat.

b. Cara pelaksanaan forehand

Forehand adalah pukulan yang dilakukan dengan bet melalui gerakan

telapak tangan menghadap ke depan dengan ayunan tangan kedepan

behenti di depan dahi. Adapun sikap dan gerakan forehand pandangan

tertuju pada pihak lawan dan bola, tangan bebas untuk keseimbangan

dan juga untuk membantu gerakan panggul, bet dibawa kedepan atas dan

berhenti didepan dahi dan letak siku–siku sedikit dekat dengan badan.

PukulanForhand

1. Dalam Posisi Siap 2. Backswing

3.Forward Swing 4. Tahap Akhir

Gambar 12. Forehand (Larry Hodges, 2007: 35-37)
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Keterangan Gambar (bagi yang menggunakan tangan kanan):

1. Posisi siap

a) Dalam posisi siap

b) Tangan dilemaskan

c) Bet sedikit dibuka untuk menghadapi backspin, sedikit ditutup atau tegak

lurus untuk menghadapi topspin

d) Pergelangan tangan lemas dan sedikit dimiringkan ke bawah

e) Bergerak untuk mengatur posisi, kaki kanan sedikit ke belakang

2. Backswing

a) Putar tubuh ke belakang dengan bertumpu pada pinggang dan pinggul

b) Putar tangan ke belakang dengan bertumpu pada siku

c) Berat badan dipindah ke kaki kanan

d) Untuk menghadapi backspin, bet harus digerakkan sedikit lebih rendah

3. Forward swing

a) Berat badan dipindahkan ke kaki kiri

b) Tubuh diputar ke depan dengan bertumpu pada pinggang

c) Tangan diputar ke depan dengan bertumpu pada siku

d) Kontak bola dilakukan di depan sisi kanan tubuh

4. Tahap Akhir

a) Bet bergerak ke depan dan sedikit dinaikkan keatas

b) Kembali ke posisi siap



38

L. Kerangka Pikir

Gerak dasar forehand merupakan suatu gerak dasar pukulan dalam permainan

tenis meja yang mengutamakan kelincahan dan ketepatan. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan modifikasi alat yang diperkirakan mampu

meningkatkan gerak dasar forehand yaitu bet yang terbuat dari kayu,bola di

perbanyak dan kaki meja di rendahkan.

Tes awal diberikan sebelum pembelajaran dan dijadikan sebagai acuan dalam

merancang skenario pembelajaran pada siklus satu, dan dua dalam upaya

peningkatan gerak dasar forehand.

Dalam penelitian ini secara keseluruhan tes akan diberikan sebanyak empat

kali yaitu : Tes awal, tes siklus pertama, tes siklus kedua dan tes siklus ketiga.

Hasil tes berupa skor yang akan menentukan ketuntasan siswa dalam

pembelajaran tersebut.

M. Hipotesis

Para ahli menafsirkan arti hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul,

Suharsono (2006:71)

Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara yang harus diuji lagi

kebenaranya melalui penalitian ilmiah, berdasarkan uraian diatas maka

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dengan modifikasi alat pembelajaran, keterampilan gerak dasar  Mengacu

dari uraian di atas maka penulis mengajukan hipotesis penelitian sebagai

berikut :
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“Jika menggunakan modifikasi bad, maka dapat meningkatkan pola gerak

forehand Tenismeja siswa kelas  Va SDN 1 Gedong Air Tahun Pelajaran

2017/2018.”

“Jika menggunakan bola banyak ,maka dapat meningkatkan pola gerak

forehand Tenismeja siswa kelas  Va SDN  1 Gedong Air  Tahun Pelajaran

2017/2018.”

“Jika menggunakan,kaki meja tenismeja direndahkan dan bola diperbanyak,

maka dapat meningkatkan pola gerak forehand Tenismeja siswa kelas  Va

SDN  1 Gedong Air Tahun Pelajaran 2017/2018.”
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (Class room

Action Research Colaborasi) CAR. Dari namanya sudah menunjukkan isi

yang terkandung di dalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang

dilakukan di kelas atau di lapangan. Menurut Arikunto (2007 : 2) dikarenakan

ada 3 kata yang membentuk pengertian tersebut, maka ada tiga pengertian

yang dapat di terangkan, (1) Penelitian menunjukkan pada suatu kegiatan

mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan metodologi

tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam

meningkatkan mutu suatu yang menarik minat dan penting bagi peneliti, (2)

Tindakan menuju pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan

tujuan tertentu dalam penelitian pembentuk merangkaikan siklus kegiatan

siswa, dan (3) Kelas dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas,

tetapi ruang kelas dalam penelitian, yang lebih spesifik seperti yang lama

dikenal dalam bidang pendidikan dalam pengajaran yang dimaksud dengan

istilah kelas adalah sekelompok siswa sekelas yang sama dari guru yang sama

pula. Pada penelitian tindakan ini berciri sebagai berikut:
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1. Praktis dan langsung relevan untuk situasi aktual

2. Menyediakan kerangka kerja yang teratur untuk memecahkan masalah

dan perkembangan-perkembangan yang lebih baik.

3. Dilakukan melalui putaran-putaran yang berspiral.

Menurut Suhardjono (2007: 61) Tujuan PTK adalah untuk meningkatkan

mutu proses dan hasil pembelajaran, mengatasi masalah pembelajaran,

meningkatkan professionalisme dan menumbuhkan budaya akademik.

Tujuan ini dapat dicapai dengan melakukan berbagai tindakan alternatif

dalam menyelesaikan berbagai persoalan pembelajaran, sehingga dihasilkan

hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan atau perbaikan terhadap kinerja belajar siswa di sekolah.

2. Peningkatan atau perbaikan terhadap mutu proses pembelajaran di kelas.

3. Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penggunaan media, alat

bantu, dan sumber belajar lainnya.

4. Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas prosedur dan alat evaluasi

yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar siswa

5. Peningkatan atau perbaikan terhadap masalah pendidikan anak di

sekolah

6. Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penerapan kurikulum dan

pengembangan kompetensi siswa di sekolah.

Penelitian tindakan kelas dilakukan melalui putaran atau spiral dengan

beberapa siklus yang terdiri dari merencanakan, tahap melakukan tindakan,
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pengamatan (observasi) dan tahap refleksi. Yang dimaksud dengan

penelitian yang dilakukan melalui putaran spiral adalah penelitian yang

melalui siklus-siklus seperti berikut ini :

Gambar 13 : Spiral PT K (Hopkins, 1993)  dalam buku (Supardi 2006:105)

PTK terdiri dari rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus

berulang. Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (a)

perencanaan tindakan (planning), (b) penerapan tindakan (action), (c)

observasi (mengevaluasi proses dan hasil tindakan), dan (d) refleksi

(perbaikan atau peningkatan yang diharapkan tercapai).

a. Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitan ini adalah seluruh siswa kelas Va di SD Negeri

1 Gedong Air Tahun ajaran 2017/2018, yaitu berjumlah 24 siswa yang

terdiri dari 15 putra dan 9 putri.
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B. Tempat dan Waktu

1. Tempat penelitian

Dilapangan Tenismeja SD Negeri 1 Gedong Air, kota Bandar Lampung.

2. Pelaksanaan penelitian

3. Pada penelitian ini penulis melaksanakan penelitian sampai tiga siklus

dengan lama penelitian selama satu bulan setengah

C. Rancangan PTK Gerak Dasar Forehand Tenismeja

PTK terdiri dari rangkaian empat kegiatan yang dilakukan dalam siklus

berulang.

Empat kegiatan utama yang ada pada setiap siklus, yaitu (a) perencanaan

tindakan (planning), (b) penerapan tindakan (action), (c) observasi

(mengevaluasi proses dan hasil tindakan), dan (d) refleksi (perbaikan atau

peningkatan yang diharapkan tercapai).

a. Siklus I

1. Perencanaan

a. Menyiapkan skenario pembelajaran (RPP)yang berisi kegiatan-

kegiatan yang dilakukan meliputi pendahuluan, inti, dan penutup.

b. Menyiapkan instrumen penilaian berupa indikator-indikator gerak

dasar pukulan forehand Tenismeja yang meliputi tahap persiapan,

pelaksanaan dan gerakan akhir.

c. Menyiapkan alat untuk dokumentasi.

d. Mempersiapkan modifikasi alat yang akan digunakan pada siklus

pertama, yaitu penggunaan modifikasi bad yang terbuat dari papan.
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e. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran

Tenismeja khususnya gerak dasar pukulan forehand.

2. Tindakan

a. Siswa dibariskan sesuai jumlah siswa dengan merata setiap

barisnya.

b. Guru mendemonstrasikan bentuk latihan yang akan dilakukan,

yaitu melakukan gerak dasar pukulan forehand Tenismeja dengan

menggunakan bad modifikasi

c. Setiap siswa melakukan sebanyak 5 x gerakan secara bergantian.

d. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoreksi

kesalahan gerakan yang dilakukan dan memperbaiki gerakan-

gerakan yang masih salah.

3. Observasi

a. Observasi dilakukan selama pemberian tindakan. Observasi

dilakukan untuk melihat apakah suasana dalam proses

pembelajaran dengan penggunaan modifikasi bad dapat belajar

dengan baik dan efektif.

b. Setelah tindakan dilakukan, kemudian dikoreksi dan diberikan

waktu pengulangan dan dievaluasi dari hasil tindakan siklus

pertama.

4. Refleksi

a. Dari hasil observasi analisis, disimpulkan, dan ditindak lanjuti

untuk siklus berikutnya.
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b. Merumuskan rencana tindakan untuk siklus kedua.

a. Siklus II

1. Perencanaan

a. Menyiapkan skenario pembelajaran (RPP)yang berisi kegiatan-

kegiatan yang dilakukan meliputi pendahuluan, inti, dan penutup.

b. Menyiapkan instrumen penilaian berupa indikator-indikator gerak

dasar pukulan forehand Tenismeja yang meliputi tahap persiapan,

pelaksanaan dan gerakan akhir.

c. Menyiapkan alat untuk dokumentasi.

d. Mempersiapkan bola banyak yang akan digunakan pada siklus

Kedua, yaitu penggunaan bola dengan jumlah 50 buah

e. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran

Tenismeja khususnya gerak dasar pukulan forehand.

2. Tindakan

a. Siswa dibariskan sesuai jumlah siswa dengan merata setiap

barisnya.

b. Guru mendemonstrasikan bentuk latihan yang akan dilakukan,

yaitu melakukan gerak dasar pukulan forehand Tenismeja dengan

bad standar dan memantulkan bola standar sebanyak 50 buah

c. Setiap siswa melakukan sebanyak 15 x gerakan secara bergantian.
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b. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengoreksi

kesalahan gerakan yang dilakukan dan memperbaiki gerakan-

gerakan yang masih salah.

3. Observasi

Observasi dilakukan selama pemberian tindakan. Observasi dilakukan

untuk melihat apakah suasana dalam proses pembelajaran dengan

penggunaan bola diperbanyak dapat belajar dengan baik dan efektif.

a. Setelah tindakan dilakukan, kemudian dikoreksi dan diberikan

waktu pengulangan dan dievaluasi dari hasil tindakan siklus kedua.

4. Refleksi

a. Dari hasil observasi analisis, disimpulkan, dan ditindak lanjuti

untuk siklus berikutnya.

b. Merumuskan rencana tindakan untuk siklus ketiga.

a. Siklus III

1. Perencanaan

a. Menyiapkan skenario pembelajaran yang berisi tentang kegiatan-

kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pendahuluan, inti,

penutup.

b. Menyiapkan instrumen penilaian gerak dasar pukulan forehand

yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan gerakan akhir.

c. Menyiapkan alat untuk dokumentasi.
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d. Mempersiapkan modifikasi alat yang akan digunakan pada siklus

ketiga, yaitu penggunaan modifikasi kaki meja direndahkan, bad

dan bola standar.

e. Menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran gerak

dasar pukulan forehand meja direndahkan.

2. Tindakan

a. Langkah-langkah dalam tindakan siklus ketiga adalah siswa

dibariskan sesuai dengan banyaknya bad dan siswa terbagi dengan

merata setiap barisnya.

b. Guru mendemonstrasikan bentuk latihan yang akan dilakukan,

yaitu melakukan gerak dasar pukulan forehand Tenismeja ke meja

tenismeja yang telah dimodifikasi dengan bad standar dan bola

standar

c. Setiap siswa melakukan sebanyak 15-20 kali secara bergantian.

d. Diberikan pengulangan gerak dasar pukulan forehand secara

bergantian dan berurutan.

3. Observasi

Observasi dilakukan setelah pemberian tindakan. Observasi dilakukan

untuk melihat hasil proses pembelajaran penggunaan alat modifikasi

meja- dinding,  bad dan bola standar dapat berjalan efektif.

4. Refleksi

Dari hasil observasi analisis dan disimpulkan jika diperlukan tindakan

siklus berikutnya.
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C. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan

penelitian yang dilakukan pada tiap siklusnya, Menurut Freir and Cuning

ham dalam Muhajir (1997 : 58) dijelaskan “Alat untuk ukur instrument dalam

PTK dikatakan valid bila tindakan itu memegang aplikatif dan dapat

berfungsi untuk memecahkan masalah yang dihadapi”. Alat itu berupa

indikator-indikator dari penilaian keterampilan gerak dasar pukulan forehand

bentuk indikatornya adalah : (1) Tahap persiapan (2) Tahap gerakan (3) Akhir

gerak.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan tes dan pengamatan (Observasi dan Penilaian) dilapangan

untuk mengumpulkan informasi atau mengevaluasi hasil dari masing-masing

siklus data dikumpulkan lembaran tes forehand pada permainan tenis meja.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui tindakan di setiap siklus, selanjutnya data di

analisis melalui tabulasi, prosentasi dan normative. Untuk melihat hasil

tindakan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu : 1) Rerata mutlak, 2) Rerata kelas,

dan 3) Ketuntasan belajar.

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

P (Subagio 1991 : 107)
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Keterangan :

P = Prosentasi Keberhasilan

f = Jumlah gerakan yang dilakukan

benar

n = Jumlah siswa yang mengikuti

ujian/tes.

Sedangkan untuk mencari tingkat keefektifitas tindakan yang dilakukan dapat

menggunakan rumus :

E = Xn − XiXi 	 	100%	(Goodwin	dan	Coates	dalam	Surisman, 1997)
Keterangan :

E     = Efektivitas tindakan yang dilakukanXn = Rerata	nilai	akhir	siklus	ketigaXi = Rerata	temuan	awal
Bila hasil perhitungan meningkat 50% ke atas maka tindakan yang

dilakukan dinyatakan efektif.

Dalam penelitian ini dikatakan terjadinya peningkatan hasil belajar siswa,

jika jumlah siswa yang tuntas belajar pada siklus pertama lebih sedikit dari

pada sesudah siklus kedua dari jumlah siswa yang tuntas belajar pada

tindakan siklus dan seterusnya, atau setiap pergantian siklus terjadi

persentase peningkatan hasil belajar siswa.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari penelitian, pada setiap siklus maka

dapat disimpulkan hasil penelitian tindakan dengan alat bantu pembelajaran

sebagai berikut:

1 Dengan menggunakan media alat bet kayu, siswa dapat mempermudah dalam

melakukan gerak dasar pukulan forehand tetapi belum efektif karena bet

tersebut masih sedikit lebih keras dan berbeda hasil pantulannya

dibandingkan dengan bet tenis meja aslinya.

2 Dengan menggunakan media bola yang diperbanyak, siswa sudah dapat

melakukan gerak dasar pukulan forehand dengan baik tetapi masih belum

bisa efektif sepenuhnya dikarenakan pengalaman gerak siswa yang masih

kurang dan tinggi meja yg kurang sesuai dengan ukuran postur tubuh siswa.

3 Denganmenggunakan media meja yang direndahkan sehingga memungkinkan

siswa melakukan gerak dasar pukulan forehand dengan lebih nyaman.

Ternyata siswadapat meelakukan gerak dasar pukulan forehand dengan

sangat baik.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran-saran bagi:

1. Siswa Hendaknya siswa belajar dan memperbanyak intensitas latih agar

mendapat hasil yang maksimal.

2. Guru Menambah metode pembelajaran yang inovatif agar terciptanya siswa

yang aktif dalam proses belajar mengajar.

3. Peneliti Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, danmelihat masalah

sebelumnya ada permasalahan dapat diselesaikan dengancara menggunakan

media alat bantu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa kelas

Va SDN 1 Gedong Air. Oleh sebab itu peneliti memberi saran kepada peneliti

lain agar dapat menyempurnakan penelitian ini.
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