
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan daya pikir 

seseorang menuju kedewasaan melalui pendidikan secara langsung seperti yang 

kita pelajari didalam kelas ataupun dengan pendidikan diluar kelas. Semua itu 

bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seorang menuju kedewasaan. 

Pendidikan juga sering disebut dengan memanusiakan manusia dimana dengan 

adanya pendidikan pengetahuan, kreatifitas, dan keterampilan terus di asah.  

 Menurut Plato (dalam Mulyasana, 2011, hlm. 3) bahwa pendidikan 

membantu perkembangan dari masing-masing dari jasmani dan akal dengan 

sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan dengan usaha sadar dan 

terencana melalui proses seseorang menjadikan dirinya sendiri yang tumbuh 

sejalan dengan bakat, watak, dan kemampuan. fungsinya adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak seseorang menjadi bangsa yang bermartabat 

mampu bersosialisasi dengan baik. hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 Pasal 1 (dalam Mulyasana, 2011, hlm. 

5) yang berbunyi:  pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.   

 Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu 

proses pembelajaran untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kreativitas dan daya 

pikir secara fisik maupun mental. Hal tersebut bertujuan agar manusia mampu 

menjalani hidup di masyarakat dengan baik dan dapat berkembang menciptakan 

segala sesuatu dalam bentuk teknologi maupun ilmu tentang alam.  
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 Sehinga pendidikan merupakan modal utama agar dapat mendalami ilmu 

pengetahuan, terutama ilmu pendidikan jasmani yang menerangkan tentang gerak 

dasar manusia pada saat berolahraga dan fungsi- fungsi organ tubuh pada saat 

bergerak seperti yang di jelaskan oleh Husdarta, (2011, hlm. 3) mengenai 

pendidikan jasmani, bahwa: pendidikan Jasmani dan Kesehatan pada hakikatnya 

adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik dan kesehatan untuk 

menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, 

mental, serta emosional”. Pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Jasmani 

memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan yang utuh, dari pada hanya 

menggapnya sebagai seseorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya.Yang 

menjadi titik perhatian dalam pendidikan jasmani adalah peningkatan gerak 

manusia. lebih khusus lagi, Pendidikan Jasmani berkaitan dengan hubungan 

antara gerak manusia dan wilayah pendidikan lainnya, yaitu hubungan dari 

perkembangan fisik dengan pikiran dan jiwanya. Jadi kesimpulannya pendidikan 

jasmani memanfaatkan alat fisik untuk mengembangkan keutuhan manusia.  

Menurut Mahendra, (2003, hlm.5) bahwa pendekatan holistik tubuh dan jiwa 

ini termasuk pula perkenaan pada ketiga domain pendidikan yaitu psikomotor, 

kognitif, dan afektif. Sedangkan Lutan, (2001, hlm. 15) mengemukakan bahwa 

secara sederhana pendidikan jasmani itu tak lain adalah proses belajar untuk 

gerak, dan belajar melalui gerak. Sehingga dalam pendidikan jasmani sangatlah 

menekankan pada proses secara afektif, kognitif dan psikomotor yang ditempuh 

siswa dalam pembelajaran bukan hanya hasil. setelah melihat pengertian-

pengertian para ahli saya pribadi menyimpulkan Pendidikan Jasmani bukan hanya 

merupakan aktivitas pengembangan fisik secara terisolasi, akan tetapi harus 

berada dalam konteks pendidikan secara umum. Tentunya proses tersebut 

dilakukan dengan sadar dan melibatkan interaksi sistematik antar pelakunya untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan.  

Pendidikan jasmani merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak dasar 

dan fungsi tubuh manusia melalui beberapa gerakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kebugaran dan fleksibilitas anak saat bergerak. Fungsinya agar 

sendi- sendi anak pada saat bergerak tidak kaku yang dapat mengakibatkan 

kerusakan jaringan otot, sehingga siswa harus mempelajari atau belajar secara luas 
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tentang pendidikan jasmani seperti yang dikemukakan oleh Suyono dan Hariyanto 

(2011, hlm.9) tentang belajar, yaitu: belajar adalah suatu proses aktivitas atau 

suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, menurut pemahaman sains 

konvensional, kontak manusia dengan alam diistilahkan dengan pengalaman, 

pengalaman yang terjadi berulang kali melahirkan pengetahuan, atau a body of 

knowledge.   

Jadi dapat di simpulkan bahwa Belajar adalah proses atau usaha yang 

dilakukan tiap individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku baik 

dalam bentuk pengetahuan, keterampilan maupun sikap dan nilai yang positif 

sebagai pengalaman untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah 

dipelajari. Kegiatan belajar tersebut ada yang dilakukan di sekolah, di rumah, dan 

di tempat lain seperti di museum, di laboratorium, di hutan dan dimana saja. 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan 

maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri dan akan menjadi penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. 

Menurut Mulyanto (2014, hlm. 10-11) bahwa pembelajaran adalah upaya 

maksimal dari seorang guru sebagai pengajar dan seorang siswa sebagai 

pembelajar dalam merancang atau mengelola segala sesuatu hal yang berkaitan 

dengan proses  kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh hasil belajar yang 

maksimal. Jadi, dapat di simpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses 

perubahan didalam kepribadian manusia dan perubahan tersebut ditampakkan 

dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan 

kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, 

dan kemampuan yang lainya. 

 Pembelajaran tidak hanya dapat dipelajari didalam kelas (indoor) saja bisa 

juga melalui pembelajaran luar kelas (outdoor) agar siswa tidak merasa jenuh atau 

merasa bosan pada saat pembelajaran di luar kelas wawasan siswa akan lebih luas 

dan lebih merileksasikan siswa di bandingkan dengan pembelajaran di kelas tidak 

hanya itu pembelajaran pun dapat di bagi menjadi dua macam yaitu:  

pembelajaran intrakulikuler dan  pembelajaran ekstakulikuler. Pembelajaran 

intrakulikuler adalah pembelajaran yang sering kita alami pada saat pembelajaran 

di dalam kelas setiap hari, Kemudian pembelajaran ekstakulikuler yaitu 
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pembelajaran tambahan berupa pembelajara olahraga, seni, dan pendidikan. yang 

sering dilakukan pada saat jam pulang sekolah. seperti yang dijelaskan Shaleh 

(2008, hlm. 32) dan Hastuti (2008, hlm 63)  mengenai pembelajaran intrakulikuler 

dan ekstrakulikuler mengemukan, bahwa: 

 Shaleh (2008, hlm. 32) mengemukakan bahwa kegiatan intrakulikuler 

diselenggarakan melalui kegiatan terstruktur dan terjadwal sesuai dengan cakupan 

dan tingkat kompetensi muatan atau mata pelajaran. Kegiatan ekstrakulikuler 

yang merupakan kegiatan terorganisasi/ terstruktur di luar struktur kurikulum 

setiap tingkat pendidikan yang secara konseptual dan praktik mampu menunjang 

upaya pencapaian tujuan pendidikan. sedangkan Hastuti (2008, hlm. 63) 

mengemukakan bahwa ekstrakulikuler merupakan program sekolah, berupa 

kegiatan siswa, optimasi pelajaran terkait, menyalurkan bakat dan minat, 

kemampuan dan keterampilan untuk memantapkan kepribadian siswa. Kegiatan 

ekstrakulikuler tersebut memperoleh manfaat dan nilai- nilai luhur yang 

terkandung dalam kegiatan yang diikuti. 

 Jadi dapat di simpulkan bahwa ekstrakulikuler adalah kegiatan ekstra atau 

kegiatan tambahan untuk siswa ataupun siswi kegiatan ini dilakukan pada saat di 

luar jam sekolah dan kegiatannya berlangsung di sekolah ataupun di luar sekolah, 

ekstrakulikuler di jalankan agar bisa meningkatkan bakat atau minat siswa yang 

dimiliki pada cabang olahraga ataupun kesenian tetapi ekstrakulikuler dilakukan 

pada hari dan waktu tertentu. Akan tetapi walaupun ekstrakulikuler merupakan 

kegiatan yang berada di luar sekolah tetap saja kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan proses pendidikan dan pengetahuan siswa.   

 Permainan tenis meja merupakan permainan net yang menggunakan meja 

persegi panjang dan memiliki garis tengah yang bertujuan untuk menfoul pemain 

apabila salah serve pada permainan double. Sedangkan untuk pemain single garis 

tengah tidak digunakan. Dalam permainan tenis meja pemain membutuhkan 

refleks dan akurasi ketepatan bola agar dapat memukul bola sehingga susah untuk 

di balikan kembali oleh lawan, seperti yang di jelaskan Hodges (2007, hlm.1) 

menyatakan bahwa: 
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Tenis meja adalah olahraga raket yang paling terkenal di dunia dan 

jumlah partisipannya menempati urutan kedua. Di amerika serikat sendiri 

terdapat lebih dari 20 juta partisipan aktif, dan pada tahun 1988 tenis 

meja dimasukan dalam olimpiade. Suruhlah orang- orang untuk 

mengidentifikasi olahraga ini dan mereka segera akan menyebutkan 

permainan raket lainnya yang terkenal. Kebanyakan orang berpikir ping 

pong adalah permainan dimana sebuah bola kecil yang putih di pukul 

bolak- balik hingga seseorangmelakukan kesalahan. 

Sedangkamn menurut Simpson (2008, hlm. 5) tenis meja adalah suatu cabang 

olahraga yang tak mengenal batas umur. Anak- anak maupun orang dewasa 

dapat bermain bersama. Dapat dianggap sebagai acara rekreasi, dapat juga di 

anggap sebagai olahraga atletik yang harus ditanggulangi dengan 

bersungguh- sungguh. Tetapi kalau kita ingin menguasai ping pong sebagai 

olahraga, maka mau tak mau kita harus mempelajari dan memahami pelbagai 

stroke (pukulan) yang ada. Kita harus mengusahai juga pelbagai gaya 

permainan yang utama. Tak mungkin bermain ping pong dengan baik tanpa 

mengetahui dasar- dasar ini   

 Goran Munivrana & dkk (2015, hlm. 197) mengemukan tentang 

pengertian tenis meja, yaitu: 

Table tennis is considered to be one of the most demanding sports games 

when viewed in terms of its structural complexity in comparison with 

other sports disciplines. It is extremely complex taking into consideration 

technical and tactical aspects as it demands a wide range of technically 

different strokes which, among other things, depend on the material (type 

of rubber) with which a stroke is made, and the type ofstroke made by the 

opponent. Therefore, studies of players. 

 

Tenis meja dianggap sebagai salah satu olahraga permainan yang sangat 

disiplin dibandingkan dengan olahraga lain. Hal ini menjadi suatu masalah 

terutama pada saat permainan berlangsung yang menuntut pemain untuk 

melakukan pukulan yang berbeda tetapi semua itu mengacu pada kualitas 

karet bet yang dilakukan oleh pemain pada saat pukulan.  

Hodges (dalam Siaahan, 2014, hlm. 23) mengemukan tentang teknik pukulan 

tenis meja, yaitu:  

States that there are actually four basic strokes skill in table tennis, but 

nowadays, the strokes were introduced in table tennis. In this research, 

the students learn four table tennis strokes skill consecutively termed as 

regular random learning method and irregular learning random method 

teaches the same four stroke not in a sequential way. 
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Bahwa terdapat 4 jenis keterampilan memukul pada permainan tenis meja  

tetapi pembelajaran yang diberikan oleh pelatih terkadang berbeda dan secara 

acak sehingga kemampuan atlet tidak secara merata di kaji.   

Menurut Hodges (2002, hlm. 21) yang diterjemahkan oleh Eri dasmarini 

Nasution Menjelaskan Bahwa: 

Forehand adalah pukulan yang dilakukan dengan bet yang digerakan ke 

arah kanan siku untuk pemain yang menggunakan tangan kiri” dengan 

demikian, maka dapat dinyatakan bahwa pukulan forehand adalah 

pukulan yang dilakukan dengan telapak tangan menghadapi bola sambil 

mengayunkan tangan untuk mengembalikan bola ke lawan.   

 Jadi dapat disimpulkan bahwa pukulan Forehand merupakan istilah untuk 

Jenis pukulan dalam olahraga permainan (yang menggunakan alat pumukul 

berupa bet/raket dan bola sebagai objek yang dipukul) yang dilakukan dari 

arah samping kanan pemai (jika tidak kidal) sedangkan backhand merupakan 

istilah untuk jenis pukulan dalam olahraga permainan yang dilakukan dari 

arah samping kiri pemain (jika tidak kidal).   

Dalam melakukan gerakan forehand drive membutuhkan kekuatan pada 

otot lengan yang sangat berpengaruh terhadap ketepatan pada saat memukul 

bola seperti yang di jelaskan oleh Damiri (1994, hlm. 52) menjelaskan bahwa 

lengan merupakan alat gerak yang mempunyai fungsi menarik, mendorong, 

memindahkan, melempar benda dan lain sebagainya”. Jadi kekuatan otot 

lengan adalah kemampuan otot lengan untuk membangkitkan tegangan 

terhadap suatu tahanan. Jadi dapat disimpulkan dari ahli di atas bahwa latihan 

kekuatan otot lengan pada umumnya bertujuan unntuk meningkatkan daya 

tahan memukul bisa juga untuk meningkatkan kerasnya pukulan. terutama di 

dalam permainan tenis meja kekuatan otot lengan sangat berpengaruh sekali 

terhadap bagus ataupun buruknya permainan, maka dengan melatih kekuatan 

otot lengan daya tahan memukulpun akan lebih keras dan durasi memainkan 

bola akan lebih lama. 

  Seperti yang peneliti ketahui selama ini guru adalah seorang yang harus 

dipatuhi, sedangkan karakteristik siswa pada zaman sekarang berbeda dengan 

karakteristik siswa pada zaman dahulu. Karakteristik siswa pada zaman 

sekarang yaitu ingin berdikari sendiri. Sama halnya ketika sedang belajar 
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khususnya dalam proses belajar penjas yang dimana karakter siswa ini sangat 

sulit dikendalikan. Telah banyak fakta yang menunjukan kebermaknaan 

aktivitas bermain yang dikelola dengan baik akan memberikan pengaruh 

positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa, masalahnya adalah 

bagaimana guru penjas mampu menerapkan gerak dasar pukulan forehand 

drive dalam cabang olahraga tenis meja melalui latihan kekuatan otot lengan 

dengan menyesuaikan dalam materi, tujuan, metode mengajar dengan tidak 

mengabaikan tuntutan kurikulum penjas. Telah banyak fakta yang 

menunjukan kebermaknaan aktivitas bermain yang dikelola dengan baik akan 

diberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. 

  Untuk belajar gerak dasar pukulan forehand drive dapat dilakukan 

dengan cara menggunakan sejumlah bola yang di berikan secara berulang-

ulang. Selain itu guru dapat membuat variasi pembelajaran agar lebih menarik 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran khususnya pada latihan gerak 

dasar forehand drive. namun, didalam kenyataannya terdapat beberapa faktor 

yang menyebakan kurang efektifnya pembelajaran gerak dasar pukulan 

forehand drive yang di lakukan di sekolah dasar, diantaranya yaitu tidak 

semua siswa mempunyai bet, kurangnya kekuatan otot tangan pada saat 

memukul bola sehingga bola yang di pukul tidak sampai ke meja lawan, 

kurangnya kekreativitasan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran 

yang menyenangkan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi 

permasalahan yang berkaitan dengan gerak dasar forehand drive tenis meja, 

melalui studi eksperimen mengenai pengaruh latihan kekuatan otot lengan 

pada pukulan forehand drive  tenis meja. Pada saat berada di lapangan siswa 

tidak dapat melakukan pukulan forehand drive dengan baik kebanyakan bola 

yang di pukul keluar dari meja dan banyak bola yang di berikan tidak 

mengenai bet faktor utamanya yaitu kekuatan pada saat memukul bola kurang 

baik. Dengan memperhatikan uraian diatas maka penulis ingin meneliti, 

dengan judul penelitian “Pengaruh Latihan Kekuatan Otot Lengan Terhadap 

Teknik Forehand Drive  Tenis meja.” 
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka 

muncul suatu rumusan masalah umum yang akan diteliti dan dikaji lebih 

lanjut dalam penelitian ini, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh latihan kekuatan otot lengan terhadap teknik forehand 

drive pada permainan tenis meja di SD? 

2. Seberapa besar pengaruh latihan kekuatan otot lengan terhadap teknik 

forehand drive dalam permainan tenis meja di SD  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, penelitian 

ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan gerak dasar pukulan forehand 

drive tenis meja. Secara rinci dapat ditulis sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan kekuatan otot lengan terhadap teknik 

forehand drive pada permainan tenis meja di SD 

2. Untuk mengetahui seberapa besar latihan kekuatan otot lengan terhadap 

teknik forehand drive pada permainan tenis meja di SD 

D. Manfaat Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka dari itu 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat dari penelitian 

ini yaitu: 

1. Bagi peneliti 

Peneliti dapat mengetahui pengaruh media peninggi badan terhadap 

peningkatan teknik forehand drive tenis meja. 

2. Bagi subjek peneliti 

Siswa yang jadi subjek peneliti akan merasa termotivasi dengan adanya 

media peninggi badan sehingga siswa dapat memahami dan mempelajari 

teknik forehand drive tenis meja  

3. Bagi Guru Penjas SD 

Dapat menambah pengetahuan guru tentang pembelajaran yg lebih inovatif 

dan bisa menjadi alternatif bagi guru untuk mengajarkan pembelajaran 

lebih efektif dan menyenakan sehinnga anak tidak merasa bosan dengan 

pembelajaran olahraga. 
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4. Bagi Sekolah SD 

Sekolah yang dijadikan tempat penelitian mempunyai siswa yang dapat 

melakukan teknik forehand drive  tenis meja dengan baik di bandingkan 

sekolah lain. 

5. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain peneliti ini dapat menjadi referensi terkait dengan 

peningkatan teknik forehand drive. 
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KAJIAN PUSTAKA 
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