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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Tujuan Operasional Penelitian  

Tujuan operasional pada penelitian ini adalah untuk memperbaiki proses 

pembelajaran pendidikan jasmani khususnya unutuk meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran permainan tenis meja melalui modifikasi proses dan 

alat pembelajaran di SMP Negeri I Bantarujeg, terutama di kelas VII.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian  

1) Waktu  

Waktu yang digunakan penulis untuk melakukan penelitiannya dimulai dari 

tahun ajaran baru, bulan Juli sampai dengan bulan Agustus, selama kegiatan 

pembelajaran tenis meja berlangsung di sekolah SMP Negeri I Bantarujeg.   

2) Tempat   

Penelitian ini dilakukan di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Bantarujeg 

yang terletak di Jalan Lapang Olahraga Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg, 

Kabupaten Majalengka Jawa Barat Indonesia. Untuk mata pelajaran Pendidikan 

Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) materi permainan tenis meja kelas VII.  

C. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti agar dapat 

mendapatkan jawaban atas penelitiannya. Menurut sugiyono (2014, hlm. 2) 

mengemukakan bahwa “metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Peneliltian 

Tindakan Kelas (PTK) sebagai metode dalam penelitian ini yang berarti penelitian 

yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang 

diterapkan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan 

pada suatu subyek penelitian di kelas tersebut. Menurut Hopkins (dalam Trianto, 

2012, hlm. 15) mengemukakan bahwa “Penelitian Tindakan Kelas sebagai suatu 

studi yang sitematis [penelitian] yang dilakukan oleh pelaku pendidikan dalam 

upaya meningkatkan mutu pembelajaran melalui tindakan yang terencana dan 

dampak dari tindakan (aksi) yang telah dilakukan”.  

Sejalan dengan itu menurut Suparno (dalam Trianto, 2012, hlm. 15) 

mengemukakan bahwa “penelitian tindakan kelas sebagai salah satu cara 
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pengembangan profesionalitas guru dengan jalan memberdayakan mereka untuk 

memahami kinerjanya sendiri dan menyusun rencana untuk melakukan perbaikan 

secara terus menerus”. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mendorong guru untuk 

berani bertindak dan berfikir kritis dalam menngembangkan teori dan rasional 

bagi mereka sendiri, dan tanggung jawab mengenai pelaksanaan tugasnya secara 

professional. 

Penelitian tindakan kelas merupakan salah satu cara yang digunakan oleh 

seorang guru untuk memperbaikan kinerja serta proses pembelajaran, dengan 

tujuan proses pembelajaran berjalan secara efektif dan aktif kepada seluruh siswa 

yang diajarnya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

D. Desain Penelitian  

Desain penelitian yang digunakan peneliti menggunakan model kemmis dan 

taggart. Dalam penelitian peneliti berusaha untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh modifikasi proses dan alat pembelajaran, hal ini mengapa mengambil 

model kemmis dan taggart sebagai acuan dasar desain penelitian. Menurut Trianto 

(2011, hlm. 30) mengemukakan bahwa “Model kemmis dan taggart merupakan 

pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan Kurt lewin, hanya saja 

komponen acting dan observing dijadikan satu kesatuan karena keduanya 

merupakan tindakan yang tidak terpisahkan, terjadi dalam waktu yang sama”.  

Sejalan dengan itu Kemmis dan Taggart (dalam Trianto, 2012, hlm. 30) 

mengemukakan bahwa “dalam perencanaannya menggunakan sistem spiral 

refleksi diri yang dimulai dengan rencana (planning), tindakan (acting), 

pengamatan (observing), refleksi (reflecting), dan pemecahan kembali yang 

merupakan dasar untuk suatu ancang-ancang pemecahan permasalahan”. 

Perencanan yang disusun sesuai dengan permsalahan yang ada, rencana yang 

dbuat diterapkan dalam tindakan, setiap tindakan dilakukan pengamatan serta 

pengumpulan data yang diperlukan, setelah semua dilakukan diadakan refleksi 

untuk melihat apakah permasalahan tersebut bisa terselesaikan atau tidaknya, serta 

evaluasi pembelajaran. 

Dalam penelitiannya peneliti menggunakan dua siklus dalam satu siklus 

terdapat sekurang kurangnya dua tidakan dilakukan selama empat pertemuan, 

setelah diketahui keberhasilan dan hambatan dari tindakan yang dilakukan seperti 
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siklus pertama ditentukan rencana siklus kedua. Kegiatan pada siklus kedua 

dilakukan seperti siklus pertama namun ada beberapa tambahan tindakan yang 

akan memperbaiki hambatan dan kesulitan pada siklus pertama, jika tidak terjadi 

perubahan dan masih terdapat kesulitan dan hambatan lanjut ke siklus berikutnya 

sampai terjadinya peningkatan dalam proses pembelajaran tersebut.  Adapun pola 

dasar model Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan Taggart adalah 

sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. 1. PTK Model Spiral Kemmis dan Taggart (1988) 

Dalam pelaksanaan penelitiannya menggunakan dua siklus dimana dalam 

satu siklus terdapat dua tindakan yang dimana terdiri dari pra siklus, siklus satu, 

dan siklus kedua, ketika siklus kedua tidak terjadi perubahan maka akan dilakukan 

lagi ke siklus ketiga. Adapun tahapan-tahapan yang dipergunakan dalam 

penelitian tindakan kelas adalah sebagai berikut: 
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1. Perencanaan Tindakan (Planning) 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap pra PTK, 

rencana tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang 

ditentukan. Segala keperluan dalam penelitian tindakan kelas, mulai dari 

materi/bahan ajar, rencana pengajaran yang mencakup metode/teknik mengajar, 

serta teknik atau instrument observasi atau evaluasi, dipersiapkan dengan matang 

pada tahap perencanaan ini. Dalam perencanaan ini banyak hal yang harus 

diperhatikan seperti kemugkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam 

penelitian, kendala atau hambatan yang dialami nanti dalam suatu penelitian. 

2. Pelaksanaan tindakan (Acting)  

Tahap ini merupakan implementasi (pelaksanaan) dari semua rencana yang 

sudah dibuat. Tahap ini merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya 

yang berlangsung di dalam kelas atau di lapangan, teori-teori dan teknik mengajar 

serta praktik keterampilan diterapkan dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang 

dilakukan guru mengacu pada kurikulum yang berlaku, dan hasilnya diharapkan 

ada peningkatan dari sebelumnya. 

3. Pengamatan terhadap tindakan (observing) 

Pada tahap ini data yang dikumpulkan berisi tentang pelaksanaan tindakan 

dan rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil 

intruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang 

dikembangkan oleh peneliti Pengamatan tindakan secara langsung dalam proses 

pembelajaran. 

4. Refleksi terhadap tindakan (reflecting)  

Tahapan ini merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat saat 

melakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan dan dicari 

eksplanasinya, dianalisis, dan disintesis.  

E. Partisipan  

Subyek yang diteliti terdiri dari siswa kelas VII SMP Negeri I Bantarujeg 

dimana siswa kelas VII tersebut dipilih secara acak untuk dijadikan sampel 

penelitian, subyek dipilih dari salah satu kelas yang ada di kelas VII, kelas yang 

dipilih adalah kelas VII B, namun dengan kondisi tahun ajaran baru membuat 
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penulis belum mengetahui karakteristik siswa yang akan menjadi subyek 

penelitian.  

Dilihat dari tahun-tahun sebelumnya menurut guru pendidikan jasmani SMP 

Negeri I Bantarujeg mengemukakan bahwa “karakteristik siswa kelas VII tidak 

banyak mengetahui tentang materi pembelajaran permainan tenis meja 

dikarenakan di sekolah dasarnya tidak pernah mempelajari permainan tenis meja 

dikarenakan tidak adanya prasarana yang menunjang pembelajaran permainan 

tenis meja”. Sejalan dengan itu kekurangannya sarana dan prasaran menyebabkan 

kurangnya kesempatan dalam pembelajaran atau bahkan tidak pernahnya 

dilakukan proses pembelajaran tersebut. Siswa kelas VII di SMP Negeri I 

Bantarujeg ini masih belum mengetahui seluk beluk keadaan sekolahnya, 

sehingga rasa keingintahuannya besar, dengan itu kemungkinan siswa dapat 

berperan aktif dalam pembelajaran. Adapun faktor yang diteliti pada peneltian 

tindakan kelas ini adalah sebagai berikut:  

1. Faktor siswa, lemahnya siswa kelas VII tentang pengetahuan serta 

keterampilan dalam pembelajaran permainan tenis meja, siswa tersebut 

kebanyakan belum paham dalam melakukan keterampilan dasar bermain tenis 

meja.  

2. Faktor sarana dan prasarana, peralatan yang ada di sekolah SMP Negeri I 

Bantarujeg hanya mempunyai satu meja, satu net, dan tidak menutup 

kemungkinan siswa dalam pembelajaran kurang dalam kesempatan 

melakukan gerakan dasar keterampilan bermain tenis meja.  

3. Faktor pembelajaran, dengan adanya modifikasi proses dan alat pembelajaran 

memberikan kesempatan lebih dalam belajar bermain tenis meja untuk siswa 

kelas VII SMP Negeri I Bantarujeg, sehingga siswa dapat terencana, 

terbimbing, dan terarah sesuai dengan kemampuan siswa dalam penguasaan 

keterampilan dasar bermain tenis meja. 

F. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiyono (2014, hlm. 80). 

Populasi yang diambil oleh penulis dalam penelitiannya adalah kelas VII SMP 
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Negeri I Bantarujeg yang teridiri dari kelas VII A – VII H dengan jumlah 

sebanyak 182 siswa, laki-laki 99 orang dan perempuan 83 orang.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sugiyono (2014, hlm. 81). Penentuan sampel yang akan diteliti, 

penulis menentukan sampel penelitiannya menggunakan teknik simple random 

sampling. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 82) mengemukakan bahwa “dikatakan 

simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan 

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”. Sampel 

yang dipilih oleh peneliti untuk penelitiannya, dipilih secara acak dari semua kelas 

VII yang ada di SMP Negeri I Bantarujeg, yaitu satu kelas kelas VII B yang 

berjumlah 23 orang, hal ini agar penelitiannya tidak terlalu luas serta tidak 

membutuhkan waktu yang lama, sehingga bisa terfokus dalam penelitian tersebut, 

serta dapat mengetahui seberapa besar pengaruhnya penelitian ini. 

G. Instrumen Penelitian  

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh penelitian dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan dipermudah olehnya. Trianto (2012, hlm. 54). Sejalan dengan itu 

menurut Arikunto (dalam Trianto, 2012, hlm 54) mengemukakan bahwa “metode 

pengumpul data hakikatnya adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data”.  

Untuk mengumpulkan data-data tersebut penelitian menggunakan beberapa 

instrument yaitu lembar aktivitas guru dan siswa, catatan lapangan, dan 

wawancara. Adapun jenis instrument yang digunakan untuk mengambil data 

adalah sebagai berikut:  

1. Lembar Pengamatan (Obesrvasi) 

Lembar pengamatan lebih bersifat terstruktur, yaitu sudah terdapat pedoman-

pedoman terinci yang berisi langkah-langkah yang dilakukan sehingga pengamat 

tinggal melakukan check list atau menghitung berapa frekuensi yang telah 

dilakukan oleh subyek penelitian. Trianto (2012, hlm.61). Dalam lembar 

pengamatan (observasi) peneliti dalam penelitiannya membuat lembaran 

pengamatan terlebih dahulu, seperti lembaran pengamatan siswa dan guru.  

2. Wawancara  
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Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. 

Sugiyono (2014, hlm. 231). Sejalan dengan itu menurut Arikunto (2013, hlm. 

198) mengemukakan bahwa “interview yang sering juga disebut dengan 

wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari telewicara 

(interviewer)”. Wawancara digunakan untuk menggali beberapa hal berkaitan 

dengan masalah pembelajaran, khususnya pembelajaran tenis meja.  

3. Catatan Lapangan  

Mencatat setiap yang dilakukan dalam penelitian yang berisi deskripsi 

pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat mengetahui apa saja yang dilakukan 

saat berlangsungnya penelitian. Catatan lapangan berguna untuk mengetahui 

bagimana siswa tersebut dalam belajar, serta kendala dan hambatan dalam proses 

pembelajaran, selain itu juga mengamati perilaku dalam pembelajaran.  

Adapun perilaku siswa yang diharapkan sebagai indikator pencapaian 

kompetensi yang diterapkan. Format catatan lapangan berfungsi untuk mengamati 

siswa dari segi perilaku serta kendala atau hambatan yang saat pembelajaran.  

4. Tes Hasil Belajar 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Arikunto (2013, hlm. 193). Tes hasil 

belajar dipergunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan belajar siswa, berupa 

nilai yang diperoleh dari pelaksanaan tes. Tes hasil belajar untuk mengetahui 

seberapa jauh dalam menguasai keterampilan dasar bermain tenis meja yang 

sudah dipelajari sebelumnya serta pengetahuan tentang permainan tenis meja. 

a. Keterampilan Teknik Dasar  

Dalam tes mengukur keterampilan penguasan teknik-teknik dasar dalam 

permainan tenis meja terdiri dari 2 butir tes yaitu:  

1) Tes servis backspin   

a) Servis Backspin   

Tujuan instrument : untuk mengukur kemampuan ketepatan 

servis backspin serta kemampuan 
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ketersmpilan siswa untuk mengetahui 

penilngkatan hasil belajar. 

Peralatan    : Bola tenis meja, Bat, Meja dan Skor shet.                   

Tanda Meja (Table marking) : Tanda untuk tiga sasaran yaitu pertama luas 

152,5 cm x 35cm, kedua luasnya 152,5 cm x 

35 cm. ketiga luasnya 152,5 cm x 67 cm. 

Tinggi tali dari tinggi net 30 cm. 

 Cara melakukan servis backspin:  

Adapun cara melakukan servis backspin, menurut Sutarmin (2007, hlm. 

18) adalah sebagai berikut:  

(a) Servis forehand backspin 

- Berdiri menghadap meja dengan posisi tubuh serong kanan  

- Tangan kanan memegang bet ke atas 

- Bola diletakkan di atas telapak tangan kiri, kemudian dilambungkan 

- Bola diserempet dengan bet ke arah bawah  

- Cepat dan lambannya bola tinggal disesuaikan dengan yang 

dikehendaki pemukul bola.  

(b) Servis backhand backspin  

- Berdiri menghadap meja dengan tangan kanan memegang bet dan 

bola diletakkan di atas telapak tangan kiri  

- Bola dilambungkan, kemudian diserempet dengan bet bagian bawah 

pada bagian belakang bola 

- Bet digerakkan ke depan dan sedikit kea rah bawah  

- Bola diusahakan pendek di atas net  

 Meja yang diberi tanda sasaran 

   35 cm     35 cm        67 cm  

                                                     

X 

Testee 

 

 

                                      152,5 cm 

 

                                              5      3  1 

   

              5               3                  1 
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                Gambar. 3. 1). Tes Servis Backspin 

(sunber: http://staff.uny.ac.id/dosen/prof-dr-tomoliyus-ms) 

 Petunjuk Tes :  

1. Subyek disuruh melakukan pemanasan dan latihan (practice) secukupnya 

2. Subyek melakukan servis backspin kearah sasaran bolanya lewat diwah 

tali 

3. Subyek melakukan servis 10 kali kearah sasaran sebelah kanan dan 10 kali 

sebelah kiri secara bergantian. 

4. Subyek dapat nilai/skor apabila servis bolanya lewat dibawah tali dan 

masuk di meja lawan. 

 Petunjuk Penyekoran : 

1. Penyekoran dilakukan 3 orang, 1 orang pencatat, 1 orang mengamati bola 

lewat dibawah tali, dan 1 orang mengamati bola masuk kesasaran. 

2. Pencatat mengamati servis testi yang masuk sasaran 

3. Pencatat menjumlahkan skor dari servis 20 kali 

                                                                      Jumlah skor     

     Penilaian Ketepatan Servis backspin =    ___________       x 100       = 

                        100 

b) Validitas dan reliabilitas 

Tes servis backspin yang dilakukan oleh subyek penelitian atau siswa 

menggunakan validitas serta reliabilitas untuk mengetahui hasil tes tersebut 

valid atau tidaknya serta reliabel atau tidaknya, peneliti menggunakan validitas 

dan reliabilitas dalam jurnal menurut Tomoliyus, adapun jurnal menurut 

Tomoliyus (3013, hlm. 1)  mengemukakan bahwa: 

Pengembangan instrumen ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk 

berupa kontruksi instrumen keterampilan servis dalam permainan tenis 

meja bagi atlit pemula (umur 8 sampai 12 tahun) dan yunior (umur 13 

sampai 18 tahun). Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan 

penelitian dan pengembangan, yang dilakukan 2 tahap, yaitu: (1) tahap 

pengembangan dan validasi instrumen dan (2) tahap uji keandalan dan 

keajegan instrumen. Analisa uji validitas isi menggunakan content validity 

ratio (CVR). Analisa uji reliabilitas menggunakan tes retest, hasil kedua 

tes tersebut dihitung korelasinya dengan menggunakan rumus product 

moment (korelasi Pearson). Hasil penelitian berupa kontruksi meja yang 

diberi tanda tiga sasaran yaitu pertama luas 152,5 cm x 35cm diberi nilai 
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lima, kedua luasnya 152,5 cm x 35 cm diberi nilai tiga, dan ketiga luasnya 

152,5 cm x 67 cm diberi nilai satu, dan disertai petunjuk tes, petunjuk 

penyekoran untuk mengukur atau mengetes ketepatan servis permainan 

tenis meja. Dan instrumen kemampuan ketepatan servis backspin 

permainan tenis meja telah diketemukan validitas isi tinggi (CVR=0.94), 

dan koefisien reliabilitas= 0.88 bagi atlet yunior serta koefesien relibilitas 

= 0.82 bagi atlet pemula. 

2) Tes Drive 

a) Tes forehand drive 

Tujuan instrument : untuk mengukur ketepatan forehand drive, 

serta untuk mengetahui terjadinya 

peningkatan atau tidaknya hasil belajar 

dengan menggunakan mofikasi proses dan 

alat pembelajaran.  

Peralatan : Bola tenis meja, bet, meja, stop wacth dan 

skor shet 

Tanda Meja (Table marking) : Tanda untuk dua sasaran sebelah kiri testi 

yaitu pertama luas 30 cm x 30 cm, kedua 

luasnya 60cm x 60cm  

 Cara melakukan forehand drive:  

Adapun cara melakukannya, menurut Sutarmin (2007, hlm. 27) adalah 

sebagai berikut:  

- Bola yang datang dari arah lawan diterima dengan gerakan bet 

dipukulkan pda bol, dengan gerakan dari bawah serong ke atas. Posisi 

bet dalam keadaan tertutup.  

- Pukulan drive dapat dilakukan untuk menyerang lawan dan mengontrol 

bola.  

- Pukulan drive dapat dilakukan secara forehand  

 Meja yang diberi tanda sasaran 

Pengumpan    60 cm      30 cm   

 1        3        5     

Testee  

       X      
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Gambar. 3. a). Tes Forehand Drive 

(sunber: http://staff.uny.ac.id/dosen/prof-dr-tomoliyus-ms) 

 Petunjuk Tes: 

a. Subyek disuruh melakukan pemanasan dan latihan (practice) 

b. Bola pertama dimulai dari testic.  

c. Subyek melakukan raly forehand drive diagonal selama 30 detik. 

Setelah istirahat 10 detik. Subyek melakukan lagi raly 30 detik.  

 Petunjuk penyekoran:  

a. Penyekoran dilakukan 3 orang, satu orang pencatat, satu orang 

pemegang stop wacth, dan satu orang mengamati bola masuk kesasaran. 

b. Bola yang masuk sasaran daerah 30 cm persegi beri nilai 5. Dan bola 

yang masuk sasaran daerah 60 cm persegi beri nilai 3. Dan bola yang 

masuk sasaran sisanya beri nilai 1. 

c. Bola pertama dari testi tidak dicatat atau tidak dihitung. 

d. Pencatat menjumlahkan skor setiap raly selama 30 detik. 

e. Jumlah skor yang tertinggi dari raly selama 30 detik yang dipakai. 

Penilaian ketetapan forehand drive = Jumlah Skor     X   100 = 

             150 

b) Tes backhand drive 

Tujuan instrument : untuk mengukur ketepatan backhand drive, 

serta untuk mengetahui terjadinya 

peningkatan atau tidaknya hasil belajar 

dengan menggunakan mofikasi proses dan 

alat pembelajaran. 

Peralatan : Bola tenis meja, bet, meja, stop wacth dan 

skor shet 

Tanda Meja (Table marking) : Tanda untuk dua sasaran sebelah kanan 

testi yaitu pertama luas 30 cm x 30 cm, 

kedua luasnya 60 cm x 60 cm 

 Cara melakukan forehand drive:  
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Adapun cara melakukannya, menurut Sutarmin (2007, hlm. 27) adalah 

sebagai berikut:  

- Bola yang datang dari arah lawan diterima dengan gerakan bet 

dipukulkan pda bol, dengan gerakan dari bawah serong ke atas. Posisi 

bet dalam keadaan tertutup.  

- Pukulan drive dapat dilakukan untuk menyerang lawan dan mengontrol 

bola.  

- Pukulan drive dapat dilakukan secara backhand  

 Meja yang diberi tanda sasaran 

  Pengumpan  

Testee  

X 

  

 

            60 cm 

1 3           
 5           30 cm 
   

Gambar. 3. b). Tes Backhand Drive 

(sunber: http://staff.uny.ac.id/dosen/prof-dr-tomoliyus-ms) 

 Petunjuk Tes: 

d. Subyek disuruh melakukan pemanasan dan latihan (practice) 

e. Bola pertama dimulai dari testic.  

f. Subyek melakukan raly backhand drive diagonal selama 30 detik. 

Setelah istirahat 10 detik. Subyek melakukan lagi raly 30 detik.  

 Petunjuk penyekoran:  

f. Penyekoran dilakukan 3 orang, satu orang pencatat, satu orang 

pemegang stop wacth, dan satu orang mengamati bola masuk kesasaran. 

g. Bola yang masuk sasaran daerah 30 cm persegi beri nilai 5. Dan bola 

yang masuk sasaran daerah 60 cm persegi beri nilai 3. Dan bola yang 

masuk sasaran sisanya beri nilai 1. 

h. Bola pertama dari testi tidak dicatat atau tidak dihitung. 

i. Pencatat menjumlahkan skor setiap raly selama 30 detik. 
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j. Jumlah skor yang tertinggi dari raly selama 30 detik yang dipakai. 

 

Penilaian ketetapan backhand drive = Jumlah Skor     X   100 = 

150 

c) Validitas dan Reliabilitas 

 Untuk mengetahui valid atau reliabelnya suatu tes di atas peneliti 

mengikuti pendapat para ahli. Menurut Tomoliyus dalam jurnalnya (2013, 

hlm. 1) mengemukakan bahwa: 

Pengembangan instrumen ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk 

berupa kontruksi instrumen kemampuan ketepatan forehand dan 

backhand drive permainan tenis meja bagi atlit pemula dan yunior, serta 

memperoleh validitas dan reliabilitas instrumen ketepatan forehand dan 

backhand drive permainan tenis meja. Penelitian ini adalah penelitian 

dengan pendekatan penelitian dan pengembangan, yang dilakukan 2 

tahap, yaitu: (1) tahap pengembangan dan validasi   instrumen dan (2) 

tahap uji keandalan dan keajegan instrumen.  Analisa uji validitas isi 

menggunakan content validity ratio (CVR). Analisa uji reliabilitas 

menggunakan tes retest, hasil kedua tes tersebut dihitung korelasinya 

dengan menggunakan rumus product moment (korelasi Pearson).  Hasil 

penelitian berupa kontruksi meja yang diberi tanda sasaran, petunjuk tes, 

dan petunjuk penyekoran untuk mengukur kemampuan keterampilan 

forehand dan backhand drive permainan tenis meja.  Dan instrumen 

kemampuan ketepatan forehand dan backhand drive permainan tenis 

meja diketemukan validitas isi tinggi. Tes kemampuan ketepatan 

forehand drive relibilitasnya 0.96 bagi atlet yunior, dan relibilitas 0.95 

bagi atlet pemula. Dan tes ketepatan kemampuan backhand drive 

reliabilitasnya 0.944 bagi atlet yunior, dan relibilitas 0. 934 bagi atlet 

pemula. 

 

H. Langkah-langkah Penelitian  

Adapun langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Observasi Awal  

Sebelum melaksanakannya penelitian peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi awal untuk mengetahui bagaimana keadaan pembelajaran tenis meja di 

sekolah SMP Negeri 1 Bantarujeg, peneliti melihat keadaan SMP Negeri 1 

Bantarujeg yang terletak di Jl. Lapang Olahraga Desa Babakansari Kecamatan 

Bantarujeg Kabupaten Majalengka, terlihat bangunan yang terdiri dari ruangan-

ruangan yang dipakai untuk kegiatan persekolahan. Pembelajaran Pendidikan 
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Jasmani Olaharaga dan Kesehatan (PJOK) di SMP Negeri 1 Bantarujeg cukup 

terfasilitasi dalam prasarananya karena sekolah tersebut terletak di samping 

lapang sepak bola kecamatan bantarujeg, selain itu juga dengan kondisi luas 

sekolah yang cukup luas, terdapat 3 lapangan voli dan 1 lapangan basket, terdapat 

satu ruangan khusunya untuk pembelajaran penjas yang harusnya diruangan 

seperti senam lantai termasuk juga permainan tenis meja.  

Dalam pembelajaran tenis meja kondisi yang ada yaitu hanya memiliki satu 

buah meja tenis meja, dengan kodisi cukup rusak, net satu buah, hal ini membuat 

pembelajaran tenis meja di SMP Negeri 1 Bantarujeg kurang efektif. Dilihat dari 

pembelajarannya siswa banyak menunggu giliran untuk melakukan ujicoba 

keterampilan bermain tenis meja, selain itu pemahaman yang kurang setiap 

siswanya dikarenakan di sekolah sebelumnya Sekolah Dasar (SD) belum pernah 

belajar permainan tenis meja yang termasuk permainan bola kecil.  

2. Perencanaan (planning) 

Dalam merencanakan penelitian ini peneliti mempersiapkan bahan ajar, 

materi, teori-teori yang bersangkutan, lembar pengamatan, serta peralatan yang 

dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penelitiannya. Adapun 

yang dipersiapkan untuk penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Dalam segi administratif:   

1) Membuat lembar observasi awal untuk mengetahui faktor kendala apa saja 

yang menyebabkan pembelajaran tenis meja kurang efektif, serta seberapa 

besar pengetahuan tentang permainan tenis meja di siswa kelas VII SMP 

Negeri 1 Bantarujeg.  

2) Membuat lembar catatan lapangan untuk mengetahui sikap dan situasi 

siswa dalam pembelajaran. 

3) Membuat lembar pengamatan guru dan siswa, serta lembar observasi yang 

digunakan untuk melihat siswa saat pembelajaran berlangsung. 

4) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan 

dengan kurikulum yang ada di sekolah.  

5) Membuat lembaran tes keterampilan baik secara tulisan maupun lisan saat 

pembelajaran berlangsung (wawancara) yang disesuaikan dengan materi 

pembelajaran tenis meja kelas VII.  
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b. Dalam segi peralatan:  

1) Mempersiapkan meja belajar yang ada di kelas yang dimodifikasi dibentuk 

sedemikian rupa agar menyerupai meja tenis meja yang sebenarnya, 

namun hal ini akan menyebabkan tidak sesuainya ukuran atau hal yang 

lainnya yang sesuai dengan peraturan tenis meja.  

2) Membuat bet yang di modifikasi dengan papan kayu yang tidak 

dipergunakan di sekolah (kayu bekas membangun) untuk melengkapi bet 

yang ada di sekolah, sehingga kesempatan dalam belajar permainan tenis 

meja semakin besar, sehingga gerakan keterampilan dasar tenis meja bisa 

merasakan semua.  

3) Net yang dipergunakan adalah net yang dimodifikasi sedemikian rupa oleh 

peneliti, sehingga bisa memakai beberapa meja, untuk menambah 

peralatan net yang sudaha ada di sekolah.  

c. Pelaksanaan Tindakan (action) 

Mengimplementasikan modifikasi proses dan alat pembelajaran untuk 

berusaha meningkatkan hasil belajar permainan tenis meja, di siswa SMP Negeri 

1 Bantarujeg khususnya kelas VII. 

d. Pengamatan Terhadap Tindakan (observing) 

Mengamati kegiatan pembelajaran yang sudah diberi tindakan dengan 

lembaran pengamatan yang sudah dibuat sebelumnya.  

e. Refleksi (reflection) 

Tahapan untuk memproses data yang didapat saat melakukan pengamatan, 

data akan diproses, dianalisis, dan disintesis. Dalam hal ini refleksi digunakan 

untuk mengevaluasi atau memperbaiki tindakan sebelumnya.  

I. Rencana Tindakan Penelitian  

Gambaran yang akan diteliti 

Adapun siklus yang akan dilaksanakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pra siklus  

Dimana dalam pra siklus ini, peneliti melakukan observasi terlebih dahulu, 

observasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan siswa 

mengetahui tentang permainan tenis meja, serta untuk mengetahui kendala atau 

hambatan yang dialami saat dalam pembelajaran.  
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2. Siklus 1 

Dalam siklus I dipergunakan dua kali tindakan dimana siswa akan diberi 

suatu pembelajaran permainan tenis meja selama dua kali pertemuan, maksudnya 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh modifikasi proses dan alat 

pembelajaran terhadap peningkatan hasil belajar. Adapun siklus I adalah sebagai 

berikut:  

a. Tindakan 1  

Dalam tindakan satu ini, peneliti mengunakan acuan RPP yang berlaku di 

SMP Negeri 1 Bantarujeg yaitu kurikulum 2013 yang rencananya serentak di 

pakai di seluruh Indonesia dimulai tahun ajaran 2016/2017 sampai kurikulum 

pengganti selanjutnya. Adapun tindakan I adalah sebagai berikut:  

1) Permasalahan  

 Hasil dari observasi awal dan setelah adanya pra-siklus yang akan 

dilaksanakan, dalam observasi awal terdapat permasalahan dengan kurangnya 

peralatan yang menunjang untuk pembelajaran permainan tenis meja, serta 

pengalaman siswa sebelumnya itu menurut salah satu guru PJOK SMP 

Negeri 1 Bantarujeg, peralatan yang dimiliki SMP Negeri 1 Bantarujeg 

khususnya untuk pembelajaran tenis meja, hanya memilki satu meja, satu net 

itu pun dengan kondisi kurang layak, serta bet yang kurang dan 

kondisinyapun sama.  

2) Perencanaan Siklus 1 tindakan 1 (Planning) 

 Peneliti membuat lembar pengamatan, serta catatan yang akan menunjang 

penelitiannya, dan mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam 

penelitiannya.  

3) Pelaksanaan Tindakan 1 (Acting) 

Adapun perencanaan tindakan I adalah sebagai berikut:  

1. Kegiatan Pendahuluan (20 menit) 

a) Berbaris, memberi salam, berdoa dipimpin oleh salah satu peserta 

didik, dan absensi. 

b) Guru mempertanyakan keadaan dan kondisi kesehatan peserta didik, 

jika ada yang sakit peserta didik bersangkutan tidak perlu mengikuti 

aktivitas fisik, tapi harus tetap berada di pinggir lapangan olahraga. 
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c) Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin 

melakukan pemanasan. Pemanasan yang dilakukan antara lain: 

pemanasan untuk seluruh tubuh dan pemanasan secara spesifik untuk 

jenis aktivitas yang akan diikuti melalui permainan. Saat melakukan 

pemanasan guru mengamati kebenaran gerak pemanasan, jika terdapat 

peserta didik yang melakukan kesalahan, guru langsung memperbaiki 

pada saat kejadian (sambil memberhentikan pemanasan sementara), 

guru mempertanyakan tujuan dan manfaat melakukan pemanasan 

sebelum melakukan aktivitas fisik yaitu: untuk mempersiapkan tubuh 

menerima beban yang lebih berat, untuk mengurangi resiko cedera 

dalam melakukan aktivitas fisik, dan untuk menciptakan ruang gerak 

persendian lebih luas. 

d) Melakukan aktivitas permainan kecil untuk pemanasan sebelum ke 

materi pembelajaran (melambung-lambungkan bola ke atas dengan  

menggunakan bet selama 5 kali bergantian 

tanpa jatuh ke lantai ).  

 

 

 

 

Gambar. 3. d). Memantulkan bola dengan bet 

(Sumber: hasil foto proses revisi buku Nurlan Kusmaedi) 

e) Guru mempertanyakan “Siapa pemain tenis meja idola kalian?”, Apa 

jenis keterampilan gerak permainan tenis meja?, dan pertanyaan 

lainnya yang relevan. 

f) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan 1, yaitu: 

memegang bet, servis forehand dan backhand, dan memukul forehand 

dan backhand permainan tenis meja. 
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Gambar. 3. f). 1. Pegangan Shakehand Grip 

(sumber: http://olahragapedia.nyimuetz.com/2015/08/3-cara-memegang-

bet-dalam-permainan-tenis-meja.html) 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. f). 2. Pegangan Penhold Grip 

(sumber: http://olahragapedia.nyimuetz.com/2015/08/3-cara-memegang-

bet-dalam-permainan-tenis-meja.html) 

 

 

 

 

Gambar. 3. f). 3. Pegangan Seemiller Grip 

(sumber: http://irhasgusriwadi22.blogspot.co.id/2012/11/pengenalan-

olah-raga-tenis-meja-tenis_12.html) 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. f). 4. Pukulan Servis 

(sumber: eprints.uny.ac.id)  
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Gambar. 3. f). 5. Pukulan Forehand 

(Sumber: 

https://kumpulantugasekol.blogspot.co.id/2014/09/bagaimana-pola-

penyerangan-pada-tenis-meja.html) 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. 6. 6. Pukulan Backhand 

(Sumber: 

https://kumpulantugasekol.blogspot.co.id/2014/09/bagaimana-pola-

penyerangan-pada-tenis-meja.html) 

g) Guru menyampaikan tahapan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan modifikasi proses dan alat pembelajaran yang akan 

dilalui selama pertemuan (membagi pasangan/ kelompok, 

pengamat/pelaku, membagikan Lembar Pratikum Siswa, mengatur 

giliran peran, melakukan klasifikasi, dan melakukan penilaian).  

h) Guru sekaligus peneliti menerangkan alat yang dimodifikasi dalam 

pembelajaran tenis meja.  
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Gambar. 3. h). Peralatan tenis meja yang dimodifikasi bet dan 

mejanya 

 

2. Kegiatan Inti (100 menit) 

Melakukan rangkaian kegiatan pembelajaran dengan 

pendekatan Scientific dan dengan metode resiprokal, penugasan, 

serta pendekatan taktis dengan menggunakan modifikasi proses 

dan alat pembelajaran.antara lain: 

a) Mengamati 

Sebelum peserta didik mencoba gerakan keterampilan dasar 

permainan tenis meja, guru mencontohkan gerakan memegang 

bet, pukulan servis, forehand, backhand dengan variasi pukulan 

block, chop, push, serta, drive, dengan alat yang dimodifkasi atau 

alat yang sudah tersedia di sekolah. Contoh gambar pukulan 

variasi dari keterampilan dasar pukulan forehand dan backhand 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar. 3. a). 1. Pukulan Chop 

(Sumber: hasil foto proses revisi buku Nurlan Kusmaedi) 
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Gambar. 3. a). 2. Pukulan block 

(Sumber: hasil foto proses revisi buku Nurlan Kusmaedi) 

 

 

 

 

 

Gambar. 3. a). 3. Pukulan Drive 

(Sumber: hasil foto proses revisi buku Nurlan Kusmaedi) 

Peserta didik mengamati keterampilan gerak memegang bet 

tenis meja melalui pengamatan buku teks pelajaran dan peragaan 

peseta didik lain yang dianggap mampu atau contoh dari guru. 

Peserta didik mengamati keterampilan gerak servis forehand dan 

backhand melalui pengamatan buku teks pelajaran dan peragaan 

peseta didik lain yang dianggap mampu atau contoh dari guru. 

Peserta didik mengamati keterampilan gerak memukul forehand 

dan backhand melalui pengamatan buku teks pelajaran dan 

peragaan peseta didik lain yang dianggap mampu atau contoh dari 

guru. Peralatannya tidak hanya yang sudah ada dibantu dengan 

peralatan yang sudah dimodifikasi seperti bet dan meja belajar 

yang dibuat menjadi sebuah lapangan tenis meja. Peserta didik 

yang lain yang menunggu giliran berusaha belajar mandiri dengan 

menggunakan media tembok untuk memantulkan bola, atau 

dengan temannya untuk membantu.  
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Gambar. 3. a). 4. Memantulkan bola dengan tembok dan teman 

(Sumber: hasil foto proses revisi buku Nurlan Kusmaedi) 

b) Menanya 

 Peserta didik saling mempertanyakan “apa perbedaan cara 

memegang bet tenis meja (cara shakehand dan penholder), yang 

dimediasi oleh guru?, Peserta didik saling mempertanyakan “apa 

perbedaan antara servis forehand dan backhand, yang dimediasi 

oleh guru? Peserta didik saling mempertanyakan “bagaimana cara 

melakukan pukulan forehand dan backhand, yang dimediasi oleh 

guru? Serta kenapa peralatannya di modifikasi?  

c) Mengumpulkan Informasi / Mencoba 

 Mempraktikkan keterampilan gerak memegang bet tenis 

meja secara individu atau kelompok mencari jawaban yang 

dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai kerja sama, 

sportifitas, tanggung jawab, dan disiplin, guru menyampaikan arti 

penting kerja sama, sportifitas, tanggung jawab, dan disiplin yang 

dilakukan di tempat (tidak bergerak). Selama praktik tugas peserta 

didik untuk saling mengoreksi kesalahan temannya. Peserta didik 

mempraktikkan keterampilan gerak servis forehand dan backhand 

secara berpasangan dan berkelompok mencari jawaban yang 

dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai kerja sama, 

sportifitas, tanggung jawab, dan disiplin, guru menyampaikan arti 
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penting kerja sama, sportifitas, tanggung jawab, dan disiplin yang 

dilakukan sambil bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, dan 

kebelakang. Selama praktik tugas peserta didik untuk saling 

mengoreksi kesalahan temannya. Peserta didik mempraktikkan 

keterampilan gerakan pukulan forehand dan backhand secara 

berpasangan dan berkelompok mencari jawaban yang 

dipertanyakan guru dengan menunjukkan nilai kerja sama, 

sportifitas, tanggung jawab, dan disiplin, guru menyampaikan arti 

penting kerja sama, sportifitas, tanggung jawab, dan disiplin yang 

dilakukan dalam formasi berbanjar. Selama praktik tugas peserta 

didik untuk saling mengoreksi kesalahan temannya. 

d) Menalar / Mengasosiasi 

 Peserta didik menghubungkan dengan materi yang lain 

seperti dalam pembelajaran IPA otot apa yang digunakan dalam 

melakukan gerakan forehand atau backhand dalam permainan 

tenis meja, dan ilmu lainnya selain tenis meja tetapi berhubungan 

dengan pembelarajan serta dalam kehidupan sehari-hari peserta 

didik tinggal seperti bekerja sama dengan temannya, selanjutnya 

dalam pembelajaran bisa mempraktikan secara berpasangan atau 

berkelompok menemukan hubungan jenis pukulan permainan 

tenis meja dengan jarak sasaran pukulan. 

e) Mengomunikasikan 

 Peserta didik menerapkan variasi dan kombinasi 

keterampilan gerak pukulan forehand dan backhand dalam 

bermain tenis meja dengan peraturan dimodifikasi (meja kecil) 

menggunakan berbagai keterampilan gerak pukulan forehand dan 

backhand dengan menunjukkan nilai kerja sama, sportifitas, 

tanggung jawab, menghargai teman, dan disiplin, dan guru 

mengamati peserta didik selama bermain (yang diamati adalah 

apakah peserta didik sudah dapat menghubungkan jenis pukulan 

yang digunakan dengan sasaran yang akan dicapai, misalnya jika 

sasaran jauh peserta didik akan memukul bola dengan pukulan 
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drive, jika sasarannya dalam jarak pendek, maka peserta didik 

akan memukul bola dengan chop. 

 Guru mengamati jalannya permainan, bila ada peserta didik 

yang curang (misalnya bola dipukul dengan pukulan ganda dan 

peserta didik tidak mengakui, melakukan permainan dengan 

keras) langsung diperingatkan dan menyampaikan arti penting 

sportifitas selama bermain. 

3. Kegiatan Penutup (15 menit) 

a) Salah satu peserta didik di bawah bimbingan guru melakukan 

gerakan pendinginan, guru mempertanyakan apa manfaatnya. 

b) Guru menyampaikan kemajuan yang diperoleh peserta didik 

secara umum dan kesalahan-kesalahan yang masih sering timbul 

saat melakukan praktik. 

c) Guru menginformasikan kepada peserta didik yang paling baik 

penampilannya selama melakukan permainan tenis meja. 

d) Guru menugaskan peserta didik untuk membaca dan membuat 

catatan tentang variasi dan kombinasi keterampilan gerak pukulan 

forehand dan backhand dalam permainan tenis meja, otot-otot yang 

dominan bekerja saat bermain tenis meja, manfaat permainan tenis 

meja terhadap kesehatan. Hasilnya ditugaskan kepada peserta didik 

dijadikan sebagai tugas portofolio. Untuk pertemuan selanjutnya 

atau tindakan II guru menanyakan hasil temuan peserta didik yang 

ditugaskan di portofolio saat pembelajaran berlangsung. 

e) Berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik dan 

menyampaikan salam. 

4) Pengamatan dan pengumpulan data  

 Teknik yang digunakan peneliti untuk pengamatan dan penggumpulan 

data adalah sebagai berikut:  

a. Lembar Observasi  

Lembar observasi yang digunakan adalah lembar observasi 

pengamatan aktivitas guru dalam mengelola KBM, dan lembar 

aktivitas siswa dalam PBM.  
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b. Catatan Lapangan  

Catatan lapangan yang berisi tentang kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan melihat aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

 

  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan memotret untuk memperoleh data 

gambaran atau foto aktivitas guru dan siswa saat pembelajaran 

berlangsung.  

d. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk menanyakan kembali materi yang sudah 

ditugaskan kepada siswa saat pembelajaran berlangsung, serta 

pengetahuan tentang permainan tenis meja.  

e. Tes Hasil Belajar  

Pengujian terhadap siswa tentang keterampilan serta pengetahuan 

yang sudah dipelajari dalam pembelajaran permainan tenis meja. 

5) Refleksi (Reflcting) 

 Peneliti berusaha menganalisa atau mengevaluasi terhadap pelaksanaan 

tindakan yang sudah dilaksanakan, adanya kendala atau hambatan yang akan 

menjadi suatu permasalahan selanjutnya.  

 Jika belum terjadi peningkatan serta banyak terjadi kendala dan hambatan 

setelah dilaksanakannya tindakan I maka dilnjutkan ke tindakan II dengan tujuan 

meningkatkan hasil belajar permainan tenis meja.  

J. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik-teknik yang digunakan untuk mengtahui hasil dari pengamatan 

pembelajaran (Data) menurut Trianto (2012, hlm. 62) adalah sebagai berikut:  

1. Pemberian tes dilakukan dua kali, yaitu sebelum proses pembelajaran 

dimulai (pre test) dan sesudah proses pembelajaran (post test). Ada 2 

(dua) macam tes, yaitu: (1) tes produk mengukur aspek kognitif yang 

telah dimiliki siswa; dan (2) tes proses yang bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan keterampilan proses pada siswa. Dengan kata lain tes proses 
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ini digunakan untuk mengetahui ketuntasan PTK, ketuntasan belajar 

siswa, dan sensitivitas butir soal yang digunakan.  

2. Pengamatan (observasi)  

Pengamatan dilakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. 

Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan RPP dan 

aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Hasil pengamatan dituangkan 

dalam lembar pengamatan keterlaksanaan RPP dan aktivitas siswa selama 

pembelajaran.  

 Ketiga aspek pengumpulan data tersebut digunakan dalam peneliti dalam 

penelitiannya, peneliti menambah teknik pengumpulan datanya dengan adanya 

dokumentasi, dokumentasi ini untuk mengambil gambar atau foto agar menjadi 

data langsung dalam penelitian.  

K. Analisis Data  

Pengolahan data dalam penilitan ini peneliti menggunakan teknik analisis 

statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2014, hlm. 147) mengemukakan bahwa 

“statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi”. Sejalan dengan itu menurut Trianto (2012, hlm. 62) 

mengemukakan bahwa “tujuan dari analisis ini untuk mendeskripsikan kegiatan 

siswa selama proses belajar mengajar”.  

Statistik deskriptif menggambarkan kegiatan pembelajaran yang sudah 

dilaksankan dengan perencanaan tindakan yang sudah dibuat sebelumnya. 

Menurut Sugiyono (2014, hlm. 148) mengemukakan bahwa “termasuk dalam 

statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui table, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi 

sentral), perhitungan desil, presentil, perhitungan penyebaran data melalui 

perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan prosentase”. 

Untuk menentukan ketuntasan belajar siswa digunakan intrumen tes hasil 

belajar siswa yang meliputi produk, proses, dan psikomotor. Penentuan ketuntasan 

berdasarkan penilaian acuan patokan, yaitu sejauh mana kemampuan yang 
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ditargetkan dapat dikuasai siswa dengan cara menghitung proporsi jumlah siswa 

yang menjawab benar dibagi dengan jumlah siswa seluruhnya. Rumusnya adalah:  

KB = T  X 100%  

          Tt 

Dimana: KB = ketuntasan belajar 

 T = jumlah skor yang diperoleh siswa  

 Tt = jumlah skor total 

Rata-Rata = Jumlah skor total  

  Jumlah Siswa  

Menurut Tomoliyus dalam jurnalnya:  

- Untuk hasil tes Servis Backspin = skor yang diperoleh  X  100 

       20  

- Untuk hasil tes Forehand Drive = skor yang diperoleh  X  100 

30 

- Untuk hasil tes Backhand Drive = skor yang diperoleh  X  100 

30 

  


