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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem 

pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa 

mengembangkan manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuandan keterampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan” (pasal 4 UUSPN). Oleh karena itu, pelaksanaan 

pendidikan jasmani harus diarahkan pada pencapaian tujuan tersebut. Tujuan 

pendidikan jasmani bukan hanya mengembangkan ranah jasmani, tetapi juga 

mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berfikir 

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

melalui kegiatan aktivitas jasmani dan olahraga. 

Pendidikan jasmani berperan sebagai media untuk mendorong 

perkembangan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan dan penalaran, 

penghayatan nilai-nilai (sikap-mental-emosional-spritual- dan sosial), serta 

pembiasaan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan 

perkembangan yang seimbang. Pendidikan jasmani memiliki peran yang sangat 

penting dalam mengintensifkan penyelenggaraan pendidikan sebagai suatu proses 

pembinaan manusia yang berlangsung seumur hidup. Pendidikan jasmani 

memberikan kesempatan pada siswa untuk terlibat langsung dalam aneka 

pengalaman belajar melalui aktivitas jasmani, bermain, dan berolahraga yang 

dilakukan secara sistematis, terarah dan terencana. Pembekalan pengalaman 

belajar itu diarahkan untuk membina, sekaligus membentuk gaya hidup sehat dan 

aktif sepanjang hayat. 

Mengenai tujuan ideal dari pendidikan jasmani, Lutan (2001, hlm 17) 

berpendapat bahwa: 

Tujuan ideal program Penjas bersifat menyeluruh, sebab mencakup bukan 

hanya aspek fisik tetapi juga aspek lainnya yang mencakup aspek intelektual, 
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emosional, sosial dan moral dengan maksud kelak anak muda itu menjadi 

seseorang yang percaya diri, berdisiplin, sehat, bugar dan hidup bahagia.  

 

Sedangkan tujuan pendidikan jasmani menurut Siedentop (1990, hlm. 216) 

bahwa : 

tujuan pendidikan jasmani meliputi 4 pokok mendasar yakni: 1) physical 

development objective, yaitu berkaitan dengan program aktivitas yang dapat 

mengembangkan kekuatan fisik individu melalui pengembangan berbagai 

sistem organ tubuh, 2) motor development objective, yakni yang berkaitan 

dalam mengembangkan geraj, 3) mental development objective, yakni yang 

berkaitan dengan pengetahuan dan pengembangan berpikir dalam dalam 

menginterpretasikan pengetahuan tersebut, dan 4) social development 

objective, yakni yang berkaitan dengan membantu individu dalam memahami 

personal, kelompok dan anggota masyarakat lainnya.  

 

Pendapat diatas senada dengan Suherman, (2009, hlm. 3), yang 

mengklasifikasikan tujuan pendidikan jasmani ke dalam empatkategori, yaitu: 

1. Perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

melakukan aktivitas-aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai 

organ tubuh seseorang (physical fitness).  

2. Perkembangan gerak. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk 

melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan 

sempurna (skillfull). 

3. Perkembangan mental. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan 

berpikir dan menginterpretasikan keseluruhan pengetahuan tentang 

pendidikan jasmani ke dalam lingkungannya sehingga memungkinkan 

tumbuh dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab 

siswa. 

4. Perkembangan sosial. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan siswa 

dalam menyesuaikan diri pada suatu kelompok atau masyarakat. 

 

Sedangkan Samsudin (2008, hlm. 7) berpendapat bahwa tujuan pendidikan 

jasmani antara lain: 

1. Meletakan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam 

pendidikan jasmani. 

2. Membangun landasan kepribadian yang kuat,sikap cinta damai, sikap 

sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan 

berbangsa. 

3. Penumbuhan kemampuan berpikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran 

pendidikan jasmani. 

4. Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, 

kerjasama, percaya diri dan demokratis melalui aktifitas jasmani. 
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Dari pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan jasmani, dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan jasmani memiliki empat tujuan utama yang 

menjadi landasan terlaksananya program pembelajaran pendidikan jasmani, yaitu 

merujuk kepada: (1) perkembangan fisik siswa; (2) perkembangan keterampilan 

gerak siswa; (3) perkembangan mental dan juga kognitif siswa; (4) perkembangan 

sosial emosional siswa. 

Dalam pencapaian tujuan pendidikan jasmani guru tentunya harus dapat 

mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan / 

olahraga, internalisasi nilai-nilai (sportifitas, jujur kerjasama, dan lain-lain) dari 

pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan hanya melalui pengajaran 

konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, akan tetapi melibatkan 

unsur fisik mental, intelektual, emosional dan sosial. Aktivitas yang diberikan 

dalam pengajaran harus mendapatkan sentuhan dikdaktik-metodik, sehingga 

aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran.Melalui pendidikan 

jasmani diharapkan siswa dapat memperoleh berbagai pengalamanpribadi yang 

menyenangkan, kreatif, inovatif, terampil, meningkatkan dan memeliharan 

kesegaran jasmani serta pemahaman terhadap gerak manusia. 

Ruang lingkup program pembelajaran pendidikan jasmani dan standar 

kompetensi sekolah dasar dalam kurikulum 2004 (Depdiknas, 2006) “meliputi 

permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, uji diri/senam, aktivitas ritmik, 

akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar sekolah (Outdoor Education)”. Lebih 

jelasnya, pada program pembelajaran yang termasuk pada permainan dan olahraga 

meliputi kegiatan dari berbagai jenis permainan dan olahraga, baik itu permainan/ 

olahraga perorangan maupun beregu juga termasuk di dalamnya pengembangan 

nilai-nilai yang terkandung dalam permainan seperti pengembangan kerjasama, 

sportivitas, kejujuran, berpikir kritis dan mengikuti peraturan yang berlaku. 

Adapun standar kompetensi permainan dan olahraga meliputi permainan sepak 

bola, bola basket, kasti/kipers/rounders/soft ball, atletik dan permainan net (tenis 

meja, bulu tangkis, bola voli dan lain sebagainya). 

Salah satu dari ruang lingkup pendidikan jasmani diatas adalah permainan 

tenis meja. Permainan tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang 

banyak digemari oleh masyarakat indonesia. Hampir semua kalangan masyarakat 
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memainkan permainan ini, baik itu tua, muda, di perkotaan maupun di pedesaan. 

Hal ini dikarenakan permainan tenis meja merupakan salah satu permainan 

sederhana yang tidak memerlukan tempat yang luas, alat yang mahal dan tidak 

membutuhkan biaya yang besar untuk melakukan permainan ini. 

Meskipun banyak masyarakat yang menggemari permainan ini, ternyata 

tidak dapat mengangkat permainan ini ke arah yang lebih serius, yaitu pada 

tingkat kompetisi yang bergengsi. Ini dapat terlihat dari terus menurunnya atlet-

atlet tenis meja yang ingin berprestasi dari waktu ke waktu.  Sehingga, lambat 

laun generasi muda kurang meminati permainan tenis meja, karena dinilai 

permainan ini tidak populer  seperti permainan sepak bola atau bulu tangkis. 

Pada sekolah dasar, permainan tenis meja merupakan permainan yang 

cukup asing bagi sebagian siswa. Hal ini sebagai dampak dari tidak diajarkannya 

permainan ini pada tingkat sekolah dasar. Sehingga, permainan ini hanya dikenal 

oleh siswa pada usia beranjak dewasa seiring dengan bertambahnya pengetahuan 

dan tingkat pendidikan. Padahal jika kita melihat usia yang ideal untuk 

mengenalkan permainan tenis meja berada pada usia sekolah dasar pada kelas 3-5 

SD. Hal ini sesuai dengan pendapat  Macek, M (1978)  dalam Santosa (2013, hlm. 

81) yang menjelaskan usia optimal untuk memulai latihan dan kompetisi cabang 

olahraga yang disajikan dalam tabel 1.1 dibawah ini. 

Tabel 1.1usia optimal untuk memulai latihan dan kompetisi cabang 

olahraga (Macek, 1978 dalam santosa, 2013, hlm. 81) 

Cabor Usia (th) Cabor Usia (th) 

Atletik  11 Rugby 10 

Hoki  10 Dayung 10 

Bola Basket 13 Ski 11 

Tinju 17 Renang 10 

Canoe 11 Tenis Meja 8 

Sepeda 14 Tenis 10 

Sepak Bola 10 Bolavoli 11 

Senam  9 Polo Air 12 

Bola Tangan 11 Angkat Berat 14 
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Hoki Es 10 Gulat 12 

 

Pada tabel 1.1, penentuan usia optimal untuk memulai latihan cabang 

olahraga ini dilihat dari kaca mata ilmu kesehatan olahraga yang mana 

menyarankan bahwa usia optimal untuk memulai belajar/berlatih permainan tenis 

meja berada pada usia 8 tahun, artinya anak pada usia ini berada pada kelas 2-3 

SD. Hal ini menunjukan bahwa salah satu tujuan dari pendidikan jasmani yang 

mengarah pada keterampilan gerak permainan tenis meja sebaiknya dimulai pada 

kelas tersebut. 

Pendapat serupa dikemukakan berdasarkan pada kaca mata ilmu 

kepelatihan olahraga yang melihat usia ideal untuk memulai berolahraga, 

sepesialisasi pada cabang olahraga tersebut dan usia prestasi puncak yang dapat 

diraih oleh atlet. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai usia ideal tersebut dapat 

dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini. 

Tabel 1.2 Usia Permulaan Olahraga, Spesialisasi Dan Prestasi Puncak 

Sumber : Harsono dalam juliantine et. al (2007, hlm. 6.14) 

 

Cabang 

Olahraga 

Permulaan 

Olahraga 

Spesialisasi 

olahraga 

Prestasi 

Atletik  10-12 13-14 18-23 

Bola Basket  8-9 10-12 23-25 

Tinju 13-14 15-16 20-25 

Balap Sepeda 14-15 16-17 21-24 

Loncat Indah 6-7 8-10 18-22 

Anggar 8-9 10-12 20-25 

Senam(wanita) 6-7 10-11 14-18 

Senam (laki-laki) 6-7 12-14 18-24 

Dayung  12-14 16-18 22-24 

Sepak Bola 10-12 11-13 18-24 

Renang  3-7 10-12 16-18 

Tenis 8-10 12-14 18-25 

Bola Voli 11-12 14-15 20-25 

Angkat Besi 12-13 17-18 21-28 
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Gulat  13-14 15-16 24-28 

Bulu Tangkis 8-9 14-15 18-24 

Hoki 12-14 16-18 22-25 

Sofbol 10-12 14-16 18-24 

Panahan 11-12 16-18 20-28 

Pencak Silat 10-11 15-16 18-22 

Bola Tangan 12-13 15-16 18-24 

Tenis Meja 7-8 10-12 18-24 

Polo Air 12-13 15-16 18-25 

Berkuda 13-15 17-18 20-25 

Layar 12-13 15-16 18-24 

Judo  12-13 15-16 18-25 

Karate 12-13 15-16 18-25 

 

Dari tabel 1.2, usia ideal untuk memulai belajar permainan tenis meja 

adalah  pada usia 7-8 tahun, ini berarti anak berada pada kelas 1-3 SD dan untuk 

mulai berkonsentrasi pada cabang olahraga ini idealnya berada pada usia 10-12 

tahun atau berada pada kelas 4-6 SD dan meraih prestasi puncak pada usia 18-24 

tahun. Berdasarkan pendapat tersebut, siswa sebaiknya dikenalkan dan mulai 

belajar permainan tenis meja pada usia sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar siswa 

dapat meraih prestasi puncak yang diprediksi pada usia 18-24 tahun. 

Pada kurikulum KTSP, materi permainan tenis meja diajarkan pada kelas 

6 semester satu.  Hal ini menunjukan bahwa permainan tenis meja menjadi salah 

satu materi ajar yang harusdisampaikan pada siswa yang tergolong dalam 

olahraga permainan pada jenjang sekolah dasar, terlepas dari minimnya fasilitas 

yang dimiliki oleh sekolah. Karena permainan tenis meja memiliki derajat  yang 

sama dengan materi lain untuk menjadi salah satu alat pembelajaran dalam 

pendidikan jasmani yang harus diterima oleh siswa sebagai bekal keterampilan 

untuk masa depan.  

Salah satu  alasan klasik permainan tenis meja tidak diajarkan pada 

intrakulikuler adalah berkenaan dengan sarana yang kurang memadai.Berdasarkan 

survey yang dilakukan peneliti, biasanya setiap sekolah hanya satu meja tenis 
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meja yang tersedia, itupun hanya diperuntukan untuk para guru.Sungguh ironi jika 

tenis meja tidak diperkenalkan pada para siswa hanya karena masalah sarana. 

Karena jika ada keingianan untuk menyampaikan materi permainan tenis meja, 

guru dapat memanfaatkan meja belajar atau alat lain yang menyerupai meja tenis 

meja untuk sarananya.  

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan 

suatu proses upaya yang dilakukan di dalam proses pembelajaran, karena apabila 

kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat 

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Dalam KBBI (2005, hlm.  

999) menyatakan bahwa “sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai 

alat dalam mencapai maksud atau tujuan” sedangkan prasarana dalam KBBI 

(2005, hlm. 893) menyatakan bahwa “prasarana pendidikan jasmani adalah suatu 

yang diperlukan dalam pendidikan jasmani, yang bersifat semipermanen 

(perkakas) dan dapat dipindah-pindahkan maupun yang bersifat permanen 

(fasilitas) yang tidak dapat dipindahkan”. Senada dengan pendapat Agus (2004, 

hlm. 4) yang menyatakan bahwa “sarana penjas atau alat pendidikan jasmani 

adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan jasmani, 

mudah dipindahkan bahkan dibawa oleh pelakunya atau siswa.Prasarana atau 

perkakas adalah “segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani, dapat dipindahkan (bisa semi permanen) tetapi berat dan sulit”. 

Pengertian yang dikemukakan diatas, jelas memberi arah bahwa sarana 

dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu 

proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun 

peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak 

dicapai. 

Adapun sarana dalam permainan tenis meja menurut Budiana (2014, hlm. 

11-13) meliputi:  

1. Lapangan (meja) tenis meja,  

2. Bet (alat pemukul),  

3. Bola,  

4. Net,  

5. Ruangan, dan  

6. Fasilitas pribadi lainnya (pakaian, sepatu, dll). 
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Untuk pembelajaran tenis meja khususnya disekolah dasar, idealnya 

diperlukan meja lebih dari 2. Hal ini diasumsikan bahwa jika siswa rata-rata 

berjumlah 30, maka dalam satu meja terdapat 4 siswa atau 6 siswa untuk satu sesi 

pembelajaran dan sisanya menunggu giliran. Maka dari itu, minimal ada 3 meja 

untuk proses pembelajaran tenis meja. Tentunya ini cukup merepotkan, mengingat 

siswa sekolah dasar tidak bisa diperbantukan dalam mempersiapkan lapangan 

tenis meja yang ukurannya jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Hal ini pun 

menjadi masalah dalam pembelajaran tenis meja di sekolah dasar.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di SD Negeri yang 

terletak di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, rata-rata sekolah 

memiliki meja tenis meja minimal 1 pada setiap sekolahnya dan ada beberapa 

sekolah yang memiliki 2 meja tenis meja. Akan tetapi materi tenis meja hampir 

tidak pernah diajarkan pada siswa. Alasannya bahwa minat siswa pada permainan 

tenis meja dinilai kurang, berbeda jika siswa diberikan materi lain seperti sepak 

bola, bolavoli dan materi permainan lain. Kurangnya minat (motivasi) siswa 

terhadap permainan tenis meja berawal dari sulitnya siswa dalam belajar 

permainan tenis meja. Hal ini dikarenakan siswa mendapat kesulitan ketikabelajar 

permainan tenis meja dengan meja standar. Sehingga siswa menilai bahwa 

permainan tenis meja sulit untuk dipelajari.  

Pembelajaran permainan tenis meja yang dilakukan di tingkat sekolah 

dasar, sebaiknya tidak menggunakan meja standar yang digunakan juga untuk 

orang dewasa.Hal ini dikarenakan penggunaan alat pembelajaran tidak sesuai 

dengan kondisi fisik siswa sekolah dasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Graham 

et. al (1993) dalam Suherman (2009, hlm 9) yang menyatakan bahwa “anak-anak 

bukanlah miniatur orang dewasa, kemampuan, kebutuhan, minat dan perhatian 

berbeda dengan  kemampuan, kebutuhan, minat dan perhatian orang dewasa”. 

Berdasarkan pendapat tersebut, tidak sesuai kiranya jika guru memberikan 

program pembelajaran permainan tenis meja untuk orang dewasa pada anak-anak. 

Karena anak-anak membutuhkan program yang khusus dibuat baik itu berupa 

materi ataupun alat pembelajaran  yang sesuaidengan minat dan kebutuhan siswa 

itu sendiri. 
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Alasan lain mengapa permainan tenis meja ini tidak ajarkan adalah karena 

meskipun sekolah memiliki lapangan (meja tenis meja)  yang cukup mengcover 

siswa dalam satu kelas, akan tetapi guru akan mengalami kesulitan untuk 

memasang meja jika meja itu lebih dari satu meja.Berbeda hal nya jika 

pembelajaran ini dilakukan pada siswa sekolah menengah, guru dapat 

mengkaryakan siswanya untuk ikut membantu memasang meja.Hal ini berkaitan 

dengan kemampuan fisik siswa sekolah dasar yang belum memadai untuk 

dikaryakan dalam membantu mengangkat dan memasang meja pada lapangan 

yang tersedia. 

Walaupun permainan tenis meja hampir tidak pernah diajarkan pada siswa 

secara formal disekolah, ternyatapada saat penyelenggaraan O2SN tahun 2015 ada 

perwakilan sekolah di kecamatan Cimanggung yang mengirimkan siswanya pada 

cabang tenis meja. Hal ini membuktikan bahwa masih ada siswa yang bisa 

bermain tenis meja sekelas sekolah dasar. Karena bagaimanpun jika siswa sekolah 

dasar mampu bermain  permainan tenis meja, ini bisa saja memberikan kontribusi 

positif untuk nama sekolah. Maka dari itu, permainan ini perlu diajarkan pada 

interakurikuler. Karena tidak mungkin ada ektrakurikuler tenis meja jika 

intrakurikulernya tidak diajarkan. 

Untuk dapat menanggulangi permasalah diatas, perlu adanya inovasi baru 

dari seorang guru dalam memodifikasi alat pembelajaran atau saranayang 

tentunya disesuaikan dengan kondisi siswa sekolah dasar, karena bagaimana pun 

siswa sekolah dasar bukan siswa yang memiliki postur tubuh seperti orang dewasa 

yang memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran permainan tenis meja dengan 

alat permainan yang standar. 

Dengan memperhatikan tumbuh kembang siswa SD, kita dapat melakukan 

proses pembelajaran pendidikan jasmani yang tepat. Bukan lagi pengajaran 

konvensional yang menekankan pada keterampilan teknik semata, akan tetapi 

lebih kearah koordinasi gerak dan pola gerak dasar yang akan membantu 

memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan fisik siswa. Tujuan ini akan 

tercapai dengan baik jika ditunjang dengan sarasa yang disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa sekolah dasar. 
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Dengan adanya modifikasi peralatan permainan tenis mejadalam 

pelaksanaan pembelajaran penjas, ini akan memudahkan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran tenis meja.Sehingga siswa dapat mencoba bakatnya dalam 

permainan tenis meja.Karena bukan hal yang mustahil dalam sebuah sekolah ada 

siswa yang mempunyai bakat terpendam, yang belum dia sadari.Dengan 

demikian, guru penjas perlu memahami betul tentang modifikasi. 

Modifikasi adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru 

agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Esensi modifikasi adalah 

menganalisis sekaligus mengembangkan materi pelajaran dengan cara 

meruntunkannya dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat 

memperlancar siswa dalam belajarnya. 

Modifikasi pembelajaran pendidikan jasmani dianggap penting untuk 

diketahui oleh para guru pendidikan jasmani. Diharapkan guru mereka dapat 

menjelaskan pengertian dan konsep modifikasi, menyebutkan apa yang 

dimodifikasi dan bagaimana cara memodifikasinya, menyebutkan dan 

menerangkan beberapa aspek analisis modifikasi. Cara ini dimaksudkan untuk 

menuntun, mengarahkan, dan membelajarkan siswa yang tadinya tidak bisa 

menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Cara-cara 

guru memodifikasi pembelajaran akan tercermin dari aktivitas pembelajarannya 

yang diberikan guru mulai awal hingga akhir pelajaran. Selanjutnya guru-guru 

pendidikan jasmani juga harus mengetahui apa saja yang bisa dan harus 

dimodifikasi serta tahu bagaimana cara memodifikasinya. 

Mengenai modifikasi Lutan (1988) dalam Bahagia (2010, hlm. 29) 

menyatakan bahwa modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani 

diperlukan, dengan tujuan agar : 

 Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran 

 Meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi 

 Siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. 

 

Pendekatan modifikasi ini dimaksudkan agar materi yang ada dalam 

kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, 

afektif dan psikomotorik anak. Menurut Aussie (1996) dalam Bahagia (2010, hlm. 

29),  pengembangan modifikasi di Australia dilakukan dengan pertimbangan : 
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1. Anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang 

dewasa; 

2. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan 

mengurangi cedera pada anak; 

3. Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan 

anak lebih cepat dibanding dengan peralatan standar untuk orang dewasa 

4. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan 

pada anak-anak dalam situasi kompetitif. 

 

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat 

digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani, oleh 

karenanya pendekatan ini mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan dan 

karakteristik anak, sehingga anak akan mengikuti pelajaran pendidikan jasmani 

dengan senang dan gembira tanpa mengalami kesulitan yang berarti. 

Beberapa aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan 

guru tentang tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. 

Disamping pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tujuan, karakteristik, 

materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi, keadaan sarana, prasarana dan media 

pengajaran pendidikan jasmani yang dimiliki oleh sekolah akan mewarnai 

kegiatan pembelajaran itu sendiri.  

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis akan menggunakan alat 

tenis meja (meja tenis meja) yang diminikan sebagai alat modifikasi dari peralatan 

permainan tenis meja. Sesuai dengan namanya, meja mini merupakan seperangkat 

alat permainan tenis meja yang memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran 

standar. Ukuran meja miniberkisar antara 100-136 cm lebar 65-76 cm dan tinggi 

50 – 66 cm atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan ukuran yang 

disesuaikan dengan siswa sekolah dasar, siswa akan lebih mudah mengikuti 

pembelajaran dan tentunya akan lebih menyenangkan karena sifatnya yang 

rekreatif. 

Terdapat beberapa penelitian mengenai modifikasi alat pembelajaran 

dalam pendidikan jasmani yang memberikan kontribusi positif terhadap motivasi, 

diantaranya Meyfidiantiet.al (2013) yang menyatakan bahwa ”modifikasi media 

pembelajaran bola basket berpengaruh terhadap motivasi belajarchest pass”. 

Meskipun penelitian yang dilakukan peneliti ini pada permainan bolabasket, 
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namun esensi penerapan modifikasinya yang kita perhatikan, yang dapat 

meningkatakan motivasi belajar. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Zulfian (2014) bahwa “modifikasi pembelajaran berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi belajar gerak siswa sebelum dan sesudah perlakuan pada kelas 

eksperimen. Begitu pula penelitian yang dilakukan Eka (2014)  “Modifikasi 

permainan Penjas memberikan pengaruh yang berarti terhadap peningkatan 

motivasi belajar siswa SD Negeri Tanah Merah”.  

Penerapan  modifikasi alat pembelajaran bukan hanya berpengaruh pada 

motivasi saja, ”ada pengaruh yang signifikan penggunaan modifikasi alat bermain 

terhadap hasil pukulan forehand tenis meja” Febrian (2014). Hal ini serupa 

dengan penelitian yang dilakukan Aditya (2013) “bahwa terdapat pengaruh 

penggunaan modifikasi alat latihan terhadap hasil latihan lompat tinggi gaya 

straddle”. 

Dari beberapa penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa modifikasi alat 

yang lakukan dalam aktifitas pembelajaran pendidikan jasmani dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran dan juga dapat 

meningkatkan hasil belajar pendidikan jasmani. Namun, beberapa penelitian yang 

ada, dilakukan pada materi penjas lain seperti, bolabasket, lompat tinggi 

sepakbola dan lain-lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan pada materi tenis 

meja hanya meneliti tentang keterampilan forehand saja. Sehingga perlu kiranya 

adanya penelitian mengenai modifikasi alat (mini-pong) untuk dapat menjawab 

permasalah di atas. 

Berawal dari alasan-alasan yang telah dipaparkan diatas, penulis terdorong 

untuk melakukan suatu penelitian mengenai pembelajaran tenis meja dengan 

menggunakan alat mini-pong pada siswa sekolah dasar.Maka dari itu penulis 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Mini-Pong Terhadap Ketepatan Drive 

Dan Motivasi Belajar Permainan Tenis Meja (Studi Eksperimen Pada Siswa 

Sekolah Dasar)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah terdapat pengaruh mini-pong terhadap motivasi belajar permainan 

tenis meja pada siswa sekolah dasar? 

2. Apakah terdapat pengaruh mini-pong terhadap ketepatan drive pada 

permainan tenis meja siswa sekolah dasar?  

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Ingin menguji apakah terdapat pengaruh mini-pong terhadap motivasi 

belajar permainan tenis meja pada siswa sekolah dasar. 

2. Ingin menguji apakah terdapat pengaruh mini-pong terhadap ketepatan 

drive pada permainan tenis meja siswa sekolah dasar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap yang penulis buat, tentunya ingin bermanfaat khususnya bagi 

penulis sendiri, umumnya bagi para pembaca sekalian demi upaya meningkatkan 

kualitas penjas disekolah-sekolah. Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil 

penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis: 

a. Tambahan teori mengenai pembelajaran permainan tenis meja disekolah 

dasar. 

b. Sebagai bahan rujukan bagi para guru dalam usaha meningkatkan kualitas 

SDM pada kegiatan KBM. 

c. Menemukan teori baru dan menguji teori yang sudah ada mengenai mini-

pong, keterampilan dan motivasi pada permainan tenis meja. 

 

2. Secara praktis: 

a. Bilamana hasil penelitian ternyata sesuai dengan apa yang diharapkan, 

maka guru atau pengajar akan dapat memanfaatkan mini-pong sebagai alat 

pembelajaran pendidikan jasmani pada materi tenis meja. 
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b. Menyumbangkan pemikiran pada pengajar yang berada di lingkungan 

sekolah tentang manfaat modifikasi dalam pembelajaran pendidikan 

jasmani secara umum dan khususnya pembelajaran tenis meja . 

c. Dapat dijadikan acuan oleh para guru pendidikan jasmani dalam 

menentukan program belajar permainan tenis meja. 

 

 

 

E. Struktur Organisasi Tesis/Alur Penelitian 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini mengacu pada 

pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan 

Indonesia (UPI) pada tahun 2014 yang meliputi: 

BAB I berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi 

tesis/alur penelitian. 

BAB II berisikan kajian teoretis, penelitian yang relevan, kerangka 

berpikir dan hipotesis. Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai kajian teori 

yang meliputi variabel-variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yang 

meliputi: modifikasi alat, mini-pong, motivasi belajar, ketepatan drive pada 

permainan tenis meja. 

BAB III memaparkan tentang bagaimanapenenelitian ini dilakukan, yang 

meliputi metode, desain, paradigma dan alur penelitian, populasi, sampel, lokasi 

penelitian, definisi operasional, teknik pengambilan data dan analisis data. 

BAB IV memaparkan mengenai temuan dan pembahasan.Temuan ini 

berisikan data-data yang diambil ketika pretest dan postes yang kemudian diolah 

menggunakan teknik komputerisasi (SPSS). Temuan berupa motivasi dan 

ketepatan drive ini kemudian dibahas pada diskusi temuan. 

BAB V berisikan hasil penelitian yang meliputi kesimpulan, implikasi dan 

saran. 

 

 

 



15 
 

Rizal Ahmad Fauzi, 2016 
PENGARUH MINI-PONG TERHADAP KETEPATAN DRIVE DAN MOTIVASI BELAJAR PERMAINAN 
TENIS MEJA  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 


