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ABSTRAK 

 

Tohaya.2013. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Tenis Meja Melalui Media 

Dinding Pada Siswa Kelas V SDN 02 Jetakkidul Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 2012-2013. Skripsi. Semarang. Fakultas 

Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang. Juni, 2013. 

Latar belakang penelitian ini adalah masih siswa banyak yang belum 

mampu melakukan teknik dasar tenis meja, selain itu banyak dari siswa yang 

belum tuntas KKM dengan nilai KKM 70. Rumusan masalah berdasarkan latar 

belakang adalah sebagai berikut : Apakah penerapan media dinding dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran tenis meja pada siswa kelas V SD Negeri 02 

Jetakkidul tahun pelajaran 2012/2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: peningkatan hasil belajar tenis meja pada siswa kelas V SD Negeri 

02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 melalui penerapan modifikasi alat 

pembelajaran. 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

dua siklus. Setiap siklus mempunyai 4 langkah yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, 

Observasi, dan Refleksi. Sumber data penelitian ini adalah siswa kelas V SD 

Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 berjumlah 21 siswa, terdiri 

atas 9 siswa putra dan 12 siswa putri. Teknik pengumpulan data dengan 

observasi, tes kemampuan, dan penelitian hasil belajar Bermain Tenis Meja. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara statistic 

deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembelajaran melalui penerapan 

modifikasi alat pembelajaran, dapat meningkatkan hasil belajar tenis meja pada 

siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul. Dari hasil analisis yang diperoleh terjadi 

peningkatan yang sangat signifikan dari siklus I dan siklus II. Hasil belajar pada 

siklus I dalam kategori tuntas adalah 42,86% dan pada siklus II terjadi 

peningkatan hasil belajar siswa dalam kategori tuntas sebesar 80,95%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tenis meja melalui media 

dinding dapat meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri 02 Jetakkidul 

Kabupaten Pekalongan. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan yang 

signifikan dari siklus I dan siklus II. Beberapa saran, khususnya pada guru SD 

Negeri 02 Jetakkidul sebagai berikut : Guru hendaknya lebih inovatif dalam 

menyampaikan materi pembelajaran. Guru hendaknya memberikan pembelajaran 

kepada siswa dengan permainan yang sederhana tetapi mengandung unsur materi, 

agar siswa tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Guru hendaknya 

memberikan modifikasi alat pembelajaran yang sederhana, efisien, efektif, dan 

tidak memerlukan biaya mahal untuk membuatnya yang dapat dilihat atau 

dipegang langsung oleh siswa, karena dapat memotivasi siswa untuk selalu 

mencoba dan mengulangi secara terus.   
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan merupakan program 

pengajaran yang sangat penting dalam pembentukan kebugaran para siswa. 

Pembelajaran olahraga dan kesehatan ini diharapkan dapat mengarahkan siswa 

untuk dapat beraktivitas olahraga agar tercipta generasi muda yang sehat dan kuat. 

Pendidikan jasmani dan kesehatan yang diajarkan di sekolah-sekolah memiliki 

peranan yang sangat penting dalam berbagai hal diantaranya : Memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam berbagai pengalaman 

belajar melalui aktifitas jasmani, permainan, dan cabang olahraga terpilih yang 

dilakukan secara sistematis. Pembekalan pengalaman belajar yang diarahkan 

untuk membina fisik, perkembangan watak, keterampilan gerak, kepribadian yang 

harmonis dan sekaligus membentuk pola hidup sehat dan bugar sepanjang hayat. 

Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP, 2009: 3) salah 

satunya menyebutkan bahwa Misi Pendidikan adalah melaksanakan pembelajaran 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, Dan Menyenangkan (PAIKEM). Seorang guru bisa 

memodifikasi alat pembelajaran dan dapat dikaitkan  dengan kondisi lingkungan 

pembelajaran. 

Memodifikasi pembelajaran ini dapat diklasifikasikan yaitu : 1) Peralatan, 

2) Penataan ruang gerak dalam berlatih, dan 3) jumlah siswa yang terlibat. Guru 

dapat mengurangi atau menambah kompleksitas dan kesulitan tugas ajar deng
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cara memodifikasi peralatan yang digunakan untuk melakukan skill itu, misalkan 

berat-ringannya, tinggi-rendahnya, panjang-pendeknya peralatan yang digunakan. 

Salah satu olahraga  permainan yang masuk dalam materi Kompetensi 

Dasar  mata pelajaran pendidikan  jasmani di SD Negeri 02 Jetakkidul adalah 

Tenis Meja. Di dalam permainan Tenis Meja ada beberapa teknik yang perlu 

dipelajari yaitu cara memegang bet, memukul, dan cara berdiri. Pada pertemuan 

kali ini akan diajarkan cara bermain tenis meja di SD Nergeri 02 Jetakkidul. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa dalam proses belajar-mengajar yang bersifat klasikal akan 

menghadapi permasalahan yang heterogen terhadap kemampuan siswa. Dimana 

kurangnya kreatifitas seorang guru pendidikan jasmani di dalam mengemas materi 

pembelajaran pendidikan jasmani dianggap sebagai penyebabnya, sehingga 

banyak dari siswa yang tidak yang tidak tuntas nilai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) dengan nilai 70. Untuk itu dituntut seorang guru pendidikan jasmani 

yang mampu menguasai berbagai model atau pendekatan pembelajaran praktik, 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan berkualitas. 

Hasil dari pengamatan proses pembelajaran tenis meja pada siswa kelas V 

SD Negeri 02 Jetakkidul belum berjalan dengan baik, masih banyak siswa yang 

belum bisa melakukan teknik dasar permainan tenis meja, dalam proses 

pembelajaran bermain tenis meja pada siswa kelas V banyak siswa yang belum aktif 

dalam mengikuti proses pembelajaran, masih banyak kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam melakukan gerakan teknik bermain tenis  meja. Dari 21 

siswa hanya ada tiga siswa yang mampu bermain tenis meja. 

Dalam proses pembelajaran permainan tenis meja pada siswa kelas V SD 
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Negeri 02 Jetakkidul, yang dilakukan guru sebagai penulis selama 1 tahun banyak 

siswa yang belum bisa bermain tenis meja. Pembelajaran tenis meja yang 

dilakukan sebelumnya yaitu pembelajaran tanpa modifikasi alat pembelajaran, yaitu 

dengan menggunakan alat yang sebenarnya. 

Dari uraian permasalahan di atas guru pendidikan jasmani SD Negeri 02 

Jetakkidul sebagai penulis berencana mengupayakan peningkatan proses belajar 

mengajar bermain tenis meja di SD Negeri 02 Jetakkidul dengan pendekatan 

pembelajaran melalui modifikasi alat atau sarana prasarana pembelajaran yang 

kenyataannya belum dicoba oleh guru pendidikan jasmani pada umumnya, yaitu 

dengan penggunaan modifikasi meja yang diganti dengan lantai yang bertujuan agar 

mempermudah dan meningkatkan kemampuan siswa dalam bermain tenis meja akan 

menjadi lebih aktif, termotivasi dan menambah kemampuan bermain tenis meja. 

Sehingga dengan demikian maka setiap pembelajaran materi tenis meja yang 

dilakukan di SD Negeri 02 Jetakkidul akan lebih maksimal diserap dan dikuasi oleh 

peserta didik. 

Berdasarkan uraian di atas, maka guru pendidikan jasmani SD Negeri 02 

Jetakkidul sebagai penulis bermaksud mengadakan penelitian tindakan kelas pada 

siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul dengan judul "Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Tenis Meja Melalui Media Dinding Pada Siswa Kelas V SDN 02 

Jetakkidul Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Tahun Pelajaran 

2012/2013", agar siswa di SD Negeri Jetakkidul Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan khususnya kelas V yang belum bisa bermain tenis meja 

diharapkan supaya bisa bermain tenis meja. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dengan menggunakan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : " Apakah penerapan media dinding  

dapat meningkatkan hasil pembelajaran  tenis meja pada siswa kelas V SD Negeri 02 

Jetakkidul tahun pelajaran 2012/2013? " 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bermain tenis meja 

pada siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul tahun pelajaran 2012 / 2013 melalui 

penerapan dengan memodifikasi lawan main yang di ganti dengan dinding. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Praktis  

1.4.1.1 Bagi Siswa 

Mempermudah siswa untuk memahami atau menyerap segala informasi yang 

disampaikan oleh guru atau pengajar dalam pembelajaran,serta sebagai sarana rekreasi 

bagis siswa. Sehingga siswa lebih termotivasi dalam kegiatan KBM yang dilakukan 

dan siswa mampu meningkatkan kemampuanya dalam menguasai teknik 

keterampilan dasar bermain tenis meja  yang disampaikan oleh Guru Penjasorkes di 

SD Negeri 02 Jetakkidul. 
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1.4.1.2 Bagi Guru  

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi guru penjasorkes di Sekolah 

Dasar yaitu bahwa model pembelajaran bermain tenis meja melalui media dinding 

dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dalam menguasai teknik-

teknik bermain tenis meja, sehingga siswa akan lebih mudah menangkap dan 

menerima materi belajar bermain tanis meja dan dapat mendukung pencapaian 

hasil belajar yang maksimal.  

 

1.4.1.3 Bagi Lembaga Pendidikan (Instansi) 

Sebagai bahan masukan, saran , dan informasi terhadap sekolah, instansi, 

lembaga pendidikan untuk mengembangakan strategi belajar mengajar yang tepat 

dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan kuantitas hasil belajar siswa. 

 

1.4.2   Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan timbul dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut dibawah ini: 

1.4.2.1 Mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana cara meningkatkan 

keterampilan bermain tenis meja pada mata pelajaran penjasorkes melalui model 

pembelajaran yang dimodifikasi. 

1.4.2.2 Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

Adanya landasan teori bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas agar 

tujuan dari penelitian dapat tercapai seperti apa yang telah dinginkan oleh peneliti. 

 

2.1.1    Pengertian Belajar 

Dalam kamus besar bahasa indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian atau ilmu. Berikut ini adalah macam-macam pengertian belajar 

menurut para ahli. 

2.1.1.1 Menurut Gage, belajar adalah proses dimana suatu organisasi berubah 

perilakunya akibat dari pengalaman. 

2.1.1.2 Menurut Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Belajar juga dipahami sebagai 

suatu perilaku, pada saat orang belajar, maka responnya menjadi lebih baik, jika ia 

tidak belajar, responnya menurun. Dengan demikian, belajar diartikan sebagai 

suatu perubahan dalam kemungkinan atau peluang terjadinya respon. 

2.1.1.3 Noehi Nasution, Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan 

timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil terbentuknya respon 

utama, dengan syarat bahwa perubahan atau munculnya perilaku baru itu bukan 

disebabkan oleh adanya kematangan atau adanya perubahan sementara karena 

suatu hal. 
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2.1.1.4 Snelbecker, Belajar adalah harus mencakup tingkah laku dari tingkat yang 

paling sederhana sampai yang kompleks dimana proses perubahan tersebut harus 

bisa dikontrol sendiri atau dikontrol oleh faktor-faktor eksternal 

Proses belajar itu terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri 

peserta didik, agar proses belajar tersebut mengarah pada tercapainya tujuan dalam 

kurikulum, maka pengajar atau guru harus merencanakan dengan seksama dan 

sistematis berbagai pengalaman belajar yang memungkinkan perubahan tingkah 

laku peserta didik sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Bila terjadi proses belajar, bersama itu pula terjadi proses mengajar. Hal ini 

kiranya mudah dipahami karena jika ada yang belajar sudah tentu ada yang mengajar 

dan begitu juga sebaliknya. Dalam proses belajar mengajar, guru sebagi pengajar dan 

siswa subjek belajar, dituntut adanya profil kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan, 

kemampuan, sikap dan tata nilai, serta sifat-sifat pribadi, agar proses itu dapat 

berlangsung dengan efektif dan efesien. 

 

2.1.2    Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2006:5). Hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan yang mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotor (Munadi, 2010:2). Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk yaitu perubahan pengetahuan, keterampilan, 

dan kecakapan individu yang belajar. 
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Bloom (1956) sebagaimana dikutip dalam Munadi (2010) mengklasifikasi 

hasil belajar dalam tiga domain, yaitu: 

2.1.2.1 Domain Kognitif, yaitu domain yang mencakup pengetahuan dan 

pengembangan skill intelektual, termasuk mengidentifikasi fakta-fakta spesifik, 

pola prosedur, dan konsep yang mengembangkan kemampuan intelektual; 

2.1.2.2 Domain Afektif, yaitu domain yang mencakup sikap secara emosional, 

perasaan, nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi dan perilaku; 

2.1.2.3 Domain Psikomotor, yaitu domain yang mencakup gerakan fisik, 

koordinasi dan penggunaan skill motorik. 

Hasil Belajar dalam penelitian ini adalah perubahan yang mencakup aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor yang dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam 

melakukan permainan tenis meja serat perilaku siswa selama proses pembelajaran. 

 

2.1.3   Sejarah Perkembangan Tenis Meja 

Permainan tenis meja mula-mula hanya dikenal sebagai pengisi waktu 

senggang, sebagai hiburan atau hanya sebagai rekreasi saja. Permainan ini 

sebenarnya berasal dari permainan tenis lapangan. Di abad kesembilan belas ini, di 

mana permainan tenis meja, tenis lapangan, dan permainan bulu tangkis sudah 

bermasyarakat di dataran Eropa terutama negara Inggris., Kita mula-mula 

mengenal permainan ini dengan nama ping-pong, yaitu berasal dari tiruan suara yang 

ditimbulkan oleh sentuhan bola dengan meja maupun dengan raket yang lembut. 

Pada waktu itu biasanya dilakukan hanya sebagai kegemaran yang tidak menentu. 

Kenyataan-kenyataan tersebut dijumpai pada jangka waktu yang lama sehingga 
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menandakan bahwa hal tersebut merupakan gambaran atau ilustrasi mengenai 

kebiasaan yang dilakukan dalam permainan ini di lingkungan rumah tangga atau di 

lingkungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada permulaan abad kedua puluh, permainan ping-pong sedikit demi sedikit 

mendapatkan beberapa bentuk permainan meskipun masih serba kompleks. Orang-

orang yang belum memahami benar permainan ini masih menganggap bahwa 

permainan ping-pong hanya sekedar sebagai hiburan, rekreasi atau hanya sebagai 

pengisi waktu luang. Jadi, pada waktu itu permainan ping-pong belum dianggap 

sebagai salah satu cabang olahraga. Pada tahun 1903 dikeluarkan suatu ketentuan 

mengenai pakaian yang digunakan untuk pria dan wanita. Selain itu, diberikan juga 

beberapa petunjuk teknis mengenai lapisan karet berbintik-bintik pada raket atau bet, 

mengenai cara pegangan pena (penholder) pada raket serta teknik-teknik permainan 

yang dilakukan.  

Antara tahun 1905-1910 permainan ping-pong di Eropa Tengah menjadi 

populer atau terkenal dan pada tahun-tahun tersebut permainan ping-pong masuk di 

Asia, yaitu di Jepang kemudian menyebar pula ke Korea dan ke Cina dengan bentuk 

yang lebih disempurnakan. Kemudian, dalam kurun waktu tertentu permainan ini 

pernah berkurang penggemamya di Eropa, ini terjadi pada permulaan tahun 1920 

yang masih bertahan hanya di Wales dan Inggris saja. Permainan ping-pong pada 

waktu itu telah terdaftar sebagai nama resmi, kemudian selang beberapa waktu 

diberi nama "Table Tennis" atau kita menyebutnya "Tenis Meja". 

Setelah itu mulailah terbentuk persatuan-persatuan nasional, standardisasi 

daripada peraturan-peraturan mulai disusun, baik di Eropa, Asia, atau Timur Jauh. 
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Enam puluh tahun kemudian tenis meja mulai berkembang menjadi cabang 

olahraga yang banyak digemari di seluruh dunia, jutaan pemain aktif mengikuti 

kompetisi yang teratur di seluruh dunia, tidak termasuk pemain yang melakukan 

latihan tenis meja hanya sekedar untuk menjaga kesegaran jasmani, pengisi waktu 

senggang, dan rekreasi. 

Permainan tenis meja tidak banyak mengalami perubahan di tanah air kita 

meskipun demikian di dalam perkembangannya dapat dirasakan peningkatan, 

kecepatan, kelentukan, keterampilan serta daya tahan dari pada para pemainnya yang 

menjadikannya lebih populer dalam jangka waktu 20 tahun terakhir ini. 

Sebuah organisasi yang mengatur tenis meja ialah International Table Tennis 

Federation (ITTF) yang menjamin bahwa tenis meja merupakan suatu cabang 

olahraga yang dipertandingkan. 

Perkembangan teknologi modern akan bermanfaat dalam usaha 

memajukan permainan ini sehingga dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi 

para pemain yang berminat mendalaminya. Demikian juga mengenai peralatan 

dan perlengkapan yang ada kaitanya dengan permainan, misalnya permukaan raket 

yang telah ditentukan dengan mutlak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Aturan 

mengenai permukaan raket ini ditemukan setelah mengadakan pertimbangan-

pertimbangan yang dihasilkan dari penelitian. 

Perubahan-perubahan peraturan lain  seperti  halnya ukuran tingginya 

jaring, peraturan untuk menghindari terjadi permainan yang lama antar pemain 

bertahan dan peraturan yang menguntungkan bagi pembuka bola telah ditetapkan 

sekitartahun 1930. 
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Perubahan-perubahan mengenai permainan tenis meja hanya bisa 

dilakukan oleh pertemuan umum Federasi Tenis Meja Internasional yang 

diadakan setiap dua tahun sekali (ITTF Biennial General Meeting), dengan 

persetujuan hasil musyawarah oleh sebagian besar dari negara-negara peserta 

dalam pertemuan tersebut. International Table Tennis Federation mempunyai 

anggota lebih dari seratus dan setiap peserta mempunyai hak suara yang sama di 

dalam ITTF Biennial General Meeting. 

Permainan tenis meja pada taraf nasional maupun internasional sama-sama 

memeras keringat seperti halnya dengan cabang olahraga lain. Oleh karena itu, 

diperlukan tingkat kesegaran jasmani maupun konsentrasi mental yang tinggi, ini 

hanya dapat dicapai melalui latihan-latihan berat yang berguna untuk 

mengembangkan kemampuan serta keunggulan bakat-bakat alamiah yang ada. 

Fred Perry adalah juara tunggal tenis meja putra dunia pada tahun 1928 

sampai 1929, dia mencapai prestasi yang sama di lapangan Law Tennis (Tenis 

Lapangan) di Wimbledon; Inggris tahun 1929. Kepindahan Fred Perry dari tenis meja 

ke tenis lapangan disebabkan kelambatan daya reaksi yang menimpa dirinya untuk 

bergerak di belakang meja ping-pong. Meskipun demikian, hendaknya kita bisa 

memaklumi bahwa suatu kenyataan di dalam permainan tenis meja itu tidak seperti 

halnya pada cabang olahraga lain karena bermain tenis meja memerlukan daya reaksi 

yang cepat dan koordinasi kekuatan otot yang lebih halus serta akurat agar dapat 

mencapai suatu permainan yang baik. 
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2.1.3.1 Sejarah Perkembangan Tenis Meja Inter-Nasional 

ITTF (International Table Tennis Federation) didirikan dari hasil diskusi-

diskusi yang diadakan di Berlin pada tanggal 15 Januari 1926 atas prakarsa Dr. 

George Lehman dari Jerman. Pada waktu pertemuan di Berlin tersebut delegasi 

dari Inggris mengundang peserta yang mengikuti diskusi untuk mengirimkan 

wakil-wakil negaranya ke kejuaraan Eropa yang diselenggarakan pada akhir tahun 

1926 di London, Inggris. Setelah pelaksanaan kejuaraan Eropa tersebut berakhir, 

diadakan pertemuan resmi mengenai pendirian ITTF. Kejuaraan tersebut diadakan di 

Memorial Hall, Ferrington Street, terdiri dari pemain-pemain dari Inggris, 

Cekoslovakia, Denmark, Jerman, Swedia, Wales, Hongaria, dan dari Australia. 

Pada waktu pertemuan yang diadakan pada tanggal 12 Desember 1926 dihasilkan 

kesepakatan bersama mengenai Anggaran Dasar dan Peraturan Pertandingan serta 

kejuaraan yang tadinya dinamakan kejuaraan Eropa diganti menjadi Kejuaraan 

Dunia yang pertama.  Pada kejuaraan dunia berikutnya  sekaligus  diadakan 

pertemuan umum kedua yang diselenggarakan di Stockholm pada bulan Januari 

1928. Sampai dengan tahun 1939 sudah terdaftar 28 negara yang ikut sebagai 

anggota ITTF. General Meeting (Pertemuan Umum) diselenggarakan selama 

berlangsungnya kejuaraan dunia XIV di Paris pada tahun 1947. Setelah itu 

kejuaraan diselenggarakan secara teratur sampai dengan tahun 1957, kemudian 

sejak tahun 1957 tersebut pertemuan umum diadakan setia 2 tahun sekali. 

Orang Inggris yang bernama Hon. Ivor Montagu adalah Presiden ITTF 

yang pertama kemudian mengundurkan diri setelah 41 tahun memimpin ITTF, 

yaitu pada tahun 1926-1967. Dia digantikan oleh H. Roy Evans (OBE) (Wales) 



13 

 

 

 

sampai Sekarang. ITTF mengangkat Sekretaris Jenderal Profesional H. Roy Evans 

(OBE) pada bulan Maret 1976 yang tidak dipilih oleh General Meeting, hal 

tersebut karena ditetapkan sebagai kepala sekretariat tetap ITTF yang berkantor di St. 

Leonardson Sea Inggris. Pada bulan September 1981 sesion ke-84 dari Komite 

Olympiade Intemasional (IOC) ditetapkan bahwa olahraga permainan tenis meja 

harus dimasukkan pada waktu Olympic Games XXTV di Seol Korea Selatan yang 

berlangsung pada tahun 1988. 

Pada bulan November tahun 1977, Komite Olympiade Intemasional (IOC) telah 

mengakui bahwa cabang olahraga tenis meja adalah sebagai cabang Olimpic dan 

satu-satunya induk organisasi yang mengaturnya ialah ITTF (International Table 

Tennis Federation). Dengan adanya pengakuan permainan tenis meja tersebut 

maka ITTF diharuskan untuk menambah peraturan-peraturannya yang lebih 

mantap, yaitu pasal 26 dari Olimpic Charter yang menyangkut mengenai status 

bagi pemain amatuer (amatir). Di dalam hal ini memang sebelumnya tidak ada 

perbedaan antara pemain amatir maupun profesional sehingga hal ini akan tetap 

merupakan suatu masalah yang menyangkut kompetisi-kompetisi permainan tenis 

meja, yang terdapat pada pasal 26 dari Olympic Charter hanya kompetisi-kompetisi 

yang diatur oleh ITTF Olympic Commision, yaitu khususnya mengenai kegiatan 

tenis meja pada Olympic Games dan Regional Games, seperti Sea Games, Asian 

Games, tidak termasuk kegiatan-kegiatan ITTF lainnya. 

Kejuaraan dunia tenis meja yang berlangsung sampai dengan saat ini 

merupakan kegiatan olahraga tunggal terbesar di dunia, yang melibatkan kurang 

lebih 500 pemain dari lebih 60 negara dengan dua jenis pertandingan beregu dan 
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lima jenis pertandingan dalam jangka waktu dua belas hari. Federasi Kontinental 

juga menyelenggarakan Kejuaraan Kontinental dengan jangka waktu dua tahun 

sekali, yang diikuti kurang dari 30 negara sebagai peserta. Untuk kejuaraan 

terbuka intemasional juga diselenggarakan secara teratur dalam jangka waktu dua 

tahun sekali oleh asosiasi-asosiasi besar. 

ITTF pada tahun 1979 mengambil suatu inisiatif dengan mengusahakan 

koperasi dalam partner-partner komersial guna penyelenggaraan Turnamen Piala 

Dunia. Dari kegiatan tersebut pertama kali diselenggarakan di Hongkong (Asia) pada 

tahun 1980, untuk memperebutkan Piala Dunia di bawah pengawasan ITTF di mana 

pada saat itu merupakan suatu kegiatan yang teratur dan ditangani secara mantap. 

Sampai usianya yang ke-58, setelah berakhirnya kejuaraan dunia yang ke-37 

ITTF sudah memperoleh 121 negara yang terdaftar sebagai anggota, hal ini yang 

menyebabkan ITTF menjadi Federasi Intemasional terbesar untuk cabang Olahraga 

yang menggunakan raket. Dalam cabang olahraga pada umumnya ITTF termasuk 

enam besar dunia. 

2.1.3.2 Sejarah Perkembangan Tenis Meja Di Asia 

Usaha-usaha mengkoordinasikan dan memperkokoh kepentingan cabang 

olahraga tenis meja di Benua Asia, sudah dimulai sejak terselenggaranya kejuaraan 

dunia di Bombay India pada bulan Februari tahun 1952. 

Peserta-peserta dari negara Asia di dalam kejuaraan tersebut memutuskan 

untuk membentuk federasi tenis meja dengan nama The Table Tennis Federation Of 

Asia (TTFA). TTFA telah berhasil menyelenggarakan sepuluh kejuaraan Asia. 
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Dengan TTFA beberapa negara Asia seakan-akan merasa kurang puas; hal ini 

dikarenakan TTFA belum menghimpun secara keseluruhan kekuatan tenis meja di 

Asia sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar TTFA. 

Kemudian, pada bulan Maret 1972 perwakilan dari asosiasi tenis meja 

Cina, Jepang, dan DPR Korea mengadakan pertemuan khusus untuk mengambil 

inisiatif guna mengadakan pendahuluan di Beijing Cina yang berlangsung pada bulan 

Mei tahun 1972, ketiga negara tersebut membubuhkan tanda tangan pada surat 

undangan agar negara-negara Asia menghadiri pertemuan pendahuluan di atas. 

Pada pertemuan pendahuluan yang berlangsung di Beijing Cina pada 

bulan Mei tahun 1972 tersebut dihadiri delegasi-delegasi dari 16 negara Asia, yaitu 

Jepang, Cina, DPR Korea, Irak, Iran, Libanon, Malaysia, Kuwait, Pakistan, Srilangka, 

Nepal, Singapura, Thailand, Vietnam, India, dan Philipina. 

Atas keinginan bersama dari para delegasi maka pertemuan pendahuluan 

statusnya diubah menjadi pertemuan pembukaan (Inaugural Meeting) untuk 

membentuk Asian Table Tennis Union yang ditetapkan pada tanggal 17 Mei 1972. 

Delegasi-delegasi negara peserta menerima Komunike dan Anggaran Dasar 

serta memilih pengums dari Asian Table Tennis Union (ATTU). Kejuaraan Asia kesatu 

dan kongres ATTU kesatu berlangsung di Beijing Cina pada bulan September 1972. 

Sudah enam kongres ATTU dan enam kejuaraan Asia berhasil diselenggarakan, 

yaitu di Beijing Cina, Yokohama Jepang, Pyongyang Korea, Kuala Lumpur 

Malaysia, Calcuta India, dan Jakarta Indonesia mulai tahun 1972 sampai dengan 

tahun 1982. Adapaun tujuan dari ATTU adalah Sebagai Berikut.Untuk mempererat 

tali persahabatan antara pemain tenis meja dan bangsa-bangsa dari negara-negara di 
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wilayah Asia, dan untuk memperdalam hubungan persahabatan antar masyarakat 

tenis meja serta pemain-pemain Asia dengan kontingen-kontingen lain. 

Untuk mempertinggi popularitas, pengembangan dan prestasi tenis meja di 

Asia. Dasar pokok adalah persamaan hak serta saling hormat-menghormati antar 

sesama anggota ATTU, besar maupun kecil serta konsultasi demokratif. 

Hingga tahun 1982 ATTU telah mendapatkan 32 anggota tetap dari Asia 

dengan dua associate member dari Oceania. 

Beijing adalah tempat secretariat ATTU dan tempat berdomisilinya 

Sekretaris Jenderal. Pada tahun 1979 diterbitkan Bulletin ATTU berbahasa 

Inggris. ATTU telah mendapatkan pengakuan resmi sebagai satu-satunya wadah 

Kontinental yang mengatur masalah tenis meja di Asia. Pada tahun 1975 dari ITTF 

yang bertepatan dengan penyelenggaraan General Meeting ke-33 di Calcutta India. 

 

2.1.3.3 Sejarah Perkembangan Tenis Meja Di Indonesia 

Permainan tenis meja mulai masuk di Tanah Air kita kurang lebih pada tahun 

1930. Olahraga ini dibawa oleh para pengusaha atau pedagang yang datang dari negeri 

belanda. Pada waktu itu permainan ini hanya dimainkan oleh keluarga-keluarga 

belanda dan suatu kelompok masyarakat tertentu yaitu dari golongan Bhinnenlands 

Bestuur (pamong raja). Bangsa kita yang menyenangi permainan ping-pong hanya 

dapat melihat dari jauh saja. Meskipun demikian olahraga ping-pong ini cepat sekali 

dikenal dan digemari oleh masyarakat Indonesia. Sekitar tahun 1950 hingga tahun 

1958 permainan ini di bawah naungan Persatuan Ping-Pong Seluruh Indonesia 

(PPPSI) dan baru aktif terutama di Pulau Jawa. Sesuai dengan perkembangan 
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olahraga ping-pong yang semakin cepat di tanah air kita maka pada tahun 1958 

persatuan ping-pong seluruh Indonesia namanya diubah menjadi Persatuan Tenis 

Meja Seluruh Indonesia (PTMSI). 

Dalam suatu kejuaraan yang berlangsung pada tahun 1962 tim tenis meja 

Indonesia menduduki atau menempati urutan ke-13 untuk pemain putra dan ke-15 

untuk pemain putri dari sejumlah 63 negara peserta yang ikut ambil bagian di dalam 

kejuaraan tersebut. 

 

2.1.3.4   Peralatan dan Perlengkapan Permainan 

Peralatan dan perlengkapan permainan tenis meja diantaranya adalah meja, net, 

tiang net, bola,dan bet atau raket. Selain peralatan tersebut juga terdapan sarana 

lainnya yaitu tempat, penerangan dan Iain-lain. 

 

2.1.3.4.1  Meja (Permainan tunggal dan ganda) 

Permukaan meja berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 274 cm, 

lebar 152,2 cm dan tingginya 76 cm. Meja terbuat dari bahan apapun juga dan dapat 

memantulkan bola secara merata dan baik, sebuah bola yang dijatuhkan dari atas 

permukaan meja setinggi 30,5 cm kembali ke atas tidak kurang dari 22 cm dan tidak 

melewati 25 cm. 

Permukaan atas dinamakan "bidang permainan" (playing surface), harus 

berwarna pudar (matt) dan sangat gelap, sebaiknya hijau tua kehitam-hitaman, 

ditambah garis putih selebar 2 cm sepanjang tiap sisi meja. Garis-garis pada sisi yang 
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panjangnya 152,5 cm dinamakan "garis ujung" (end lines), sedangkan garis-garis pada 

sisi yang panjangnya 274 cm dinamakan "garis tepi" (side lines). 

Pada permainan ganda permukaan meja dibagi dua memanjang oleh suatu garis 

putih yang tebalnya 3 mm dan melintang sejajar dengan kedua garis tepi. Garis ini 

dinamakan "garis tengah" (centre line). Garis tengah untuk permainan ganda ini 

dibuat secara permanen sepanjang meja. Ini merupakan suatu kebijaksanaan untuk 

memudahkan kita saja karena tidak ada pengaruh teknis atas permainan tunggal dan 

tetap sah. 

 

Gambar 1. Lapangan Tenis Meja 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

Bagian permukaan meja untuk Service , terletak antara jaring, garis tepi 

kanan dan garis tengah disebut "bagian pertengahan kanan si pembuka" (server right 

half court). Bagian permukaan meja pembuka bola yang terletak antara jaring, garis 

tepi kiri, garis ujung dan garis tengah disebut "bagian pertengahan kiri si 

pembuka" (Service  left half court). 

Bagian meja yang letaknya di seberang pembuka bola, yaitu antara garis kiri, 

garis ujung, garis tengah dan jaring (dilihat dari tempat pembuka bola) disebut 

"bagian pertengahan kanan si penerima" (receiver's right half court) dan bagian 

lainnya antara jaring; garis ujung dan garis tepi kanan (dilihat tempat pembuka bola) 

dinamakan "bagian pertengahan kiri si penerima" (receiver's left half court). 
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2.1.3.4.2 Jaring (Net) 

 

Bidang permainan harus dibagi menjadi dua bagian yang sama ukurannya oleh 

sebuah jaring yang dipasang sejajar dengan garis ujung, jaraknya 137 cm dari tiap garis 

ujung. 

 

Jaring termasuk tali penggantungnya, panjangnya 183 cm; tinggi jaring dan 

penggantungnya di atas permukaan meja adalah 15,25 cm; bagian bawah jaring 

tersebut harus rapat menyentuh bidang permainan sepanjang jaring itu. 

Jaring digantungkan, pada seutas tali yang ujung-ujungnya dikaitkan pada 

tiang-tiang jaring yang kaki-kakinya dipasang di atas garis tengah menonjol keluar 

dengan jarak 15,25 cm, sedangkan tinggi kedua tiang itupun 15,25 cm. 

 

2.1.3.4.3. Tiang Jaring 

Diameter tiang jaring boleh melebibi 22 mm. Alat yang mengatur tinggi dan 

ketegangan tali tempat bergantungnya jaring harus diproyeksikan di atas meja pada 

tempat berdirinya tiang-tiang tersebut dengan jarak 7 mm dari pada tiang-tiang itu. 

 

2.1.3.4.4  Bola 

Bola harus berbentuk bulat dan terbuat dari bacelluloid atau plastik yang 

berwarna putih dan pudar. Diameter bola tersebut tidak boleh kurang dari 37,2 mm 

dan tidak boleh lebih dari 38,2 mm, sedang beratnya tidak boleh kurang dari 2,40 gr 
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dan tidak boleh lebih dari 2,52 gr. Dengan ukuran standar tersebut bola dapat 

memantul dengan baik. 

 

2.1.3.4.5   Raket (Bet) 

"Sandwich" (penyelipan), terdiri atas lapisan karet busa yang dilapisi oleh 

karet berbintik biasa, menonjol keluar maupun ke dalam, dalam hal ini tebal lapisan 

keseluruhannya pada tiap permukaan tidak melebihi 4 mm. 

Bilamana karet mentah dipakai pada kedua belah bidang pemukul maka warna 

dari karet tersebut kedua-duanya harus sama, bilamana kayu digunakan untuk salah 

satu atau kedua bidang pemukulnya warnanya harus gelap atau kedua-duanya warna 

asli (tidak dicat) demikian rupa sehingga tidak mengubah keaslian permukaannya (zat 

kayu). 

Catatan: 

Bilamana salah satu bidang raket tidak pernah digunakan untuk memukul bola 

maka bidang itu boleh dilapisi dengan gabus atau bahan apapun juga guna memberi 

kepuasan kepada si pemain sewaktu menggenggam raket itu. Pembatasan 

penggunaan lapisan raket hanya berlaku untuk bidang raket yang digunakan  

untuk memukul  bola pada  saat permainan berlangsung  dalam kompetisi atau 

latihan-latihan yang dilakukan. 

Pukulan yang disentuh oleh bidang yang dilapisi dengan gabus atau oleh 

bagian yang termasuk genggam raket (tangkai raket) adalah tidak sah dan 

merupakan kehilangan biji dari pemukul. Sehingga hal demikian akan sangat 

merugikan pemain dalam kejuaraan tenis meja. 
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2.1.3.4.5.1    Spesifikasi: karet berbintik 

Lapisan tunggal dengan karet berbintik, terbagi merata sedemikian rupa 

sehingga dalam satu cm persegi terdapat tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 50 

bintik atau 65-325 dalam satu inci persegi, lapisan tersebut dari karet asli ataupun 

buatan (synthetic) tidak merupakan karet busa, tebal seluruhnya meliputi pula tinggi 

bintik-bintik serta perekatnya. 

2.1.3.4.5.2    Spesifikasi: warna gelap (berlaku juga untuk perlengkapan kostum) 

Warna sebaiknya disesuaikan dengan kartu pedoman-pedoman warna. Di 

dalam upaya menghindarkan pengunaan perlengkapan maupun raket yang bidang 

pemukulnya berwarna muda di dalam suatu permainan, perkumpulan maupun 

pembina sebaiknya sudah mengambil langkah-langkah positif, dengan cara 

menghubungi usahawan, agen-agen alat-alat olahraga tenis meja agar di dalam 

pembuatan perlengkapan olahraga tenis meja diperhatikan juga ketentuan-

ketentuan pemberian warna gelap, misalnya untuk beraneka macam kostum 

olahraga tenis meja dan permukaan raket. 

 

2.1.4 Teknik Dasar Permainan Tenis Meja 

2.1.4.1 Grip 

Dalam permainan cabang olahraga tenis meja Grip atau pegangan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam hampir semua permainan yang 

menggunakan racket/pemukul. Cara memegang bet inilah yang akan menentukan 
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teknik permainan dan cara mengembangkan permainan. Jika sejak semula cara 

memegang bet sudah salah, kemungkinan permainan tersebut akan menghadapi 

kesulitan dalam mempelajari teknik-teknik permainan selanjutnya. 

Dalam permainan tenis meja pegangan atau grip telah menimbulkan 

perdebatan bagi para pelatih dan atlet, pegangan mana yang baik di antara dua 

pegangan yang sering digunakan dalam permainan tenis meja, yaitu Shakehand Grip 

dan Penhold Grip. 

Bagi para pemula paling sedikit mempunyai dua variasi grip, yaitu grip untuk 

pukulan forehand dan grip untuk pukulan backhand. Untuk mereka yang ingin 

meningkatkan prestasi ke tingkat yang lebih tinggi, cara ini kurang efisien. Sedikit 

sekali kesempatan untuk mengganti-ganti grip selama permainan, kadang-kadang 

sampai tidak sempat, kita harus menggunakan grip yang bisa digunakan untuk 

forehand stroke atau backhand stroke, setidak-tidaknya perubahan grip harus 

dikurangi sedikit mungkin. 

 

2.1.4.1.1    Shakehand Grip 

Shakehand Grip, artinya pegangan bet seperti kita ketika berjabat tangan atau 

bersalaman. Pegangan Shakehand sangat populer terutama di Negara-negara Eropa 

atau di dunia Barat dan termasuk pula di Indonesia. Dengan grip ini, seorang 

pemain dapat melakukan forehand dan backhand stroke tanpa mengubah grip yang 

digunakan, juga dengan Shakehand Grip, pemain dapat menggunakan kedua belah 

sisi bet sehingga lebih memudahkan pemain dalam melakukan gerakan-gerakan 

dalam permainan tenis meja. 
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Gambar 2. Shakehand Grip 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

2.1.4.1.2   Penhold Grip (pegangan pena) 

Penhold Grip ialah cara memegang raket/bet seperti halnya kita memegang 

pena . Cara ini terkenal di Asia. Dengan Penhold Grip pemain hanya dapat 

mempergunakan satu permukaan raket baik untuk forehand stroke maupun untuk 

backhand stroke. 

 

 

Gambar 3. Penhold Grip 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

 

2.1.4.2 Stance atau Sikap Siap sedia 

Yang dimaksud dengan Stance adalah sikap siap sedia sebelum melakukan 

Service , sikap siap sedia pada waktu menunggu Service  lawan dan sikap siap sedia 

setelah melakukan suatu pukulan untuk melakukan pukulan berikutnya. 
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Gambar 4. Stance 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

Beberapa kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan Stance atau 

sikap sedia beserta anjuran cara memperbaikinya, yaitu sebagai berikut ini. Yaitu, 

berdiri terlalu tegak. Anjuran/koreksi, yaitu bongkokkan lutut untuk memudahkan 

bergerak kesegala arah. Berat badan seluruhnya berada pada telapak kaki. 

Anjuran/koreksi, yaitu condongkan badan sedikit ke depan. Lengan bawah 

menggantung ke bawah. Anjuran/koreksi, yaitu angkat bet mendekati ketinggian best 

line. 

 

2.1.4.3 Service  

Service  adalah teknik memukul untuk menyajikan bola pertama kedalam 

permainan, dengan cara memntulakan terlebih dahulu bola tersebut, ke meja 

server, kemudian harus melawati atas net dan akhirnya memantul di meja lawan. 

Keterangan lainnya tentang Service  ada dalam peraturan permainan tenis meja. 

Gerakan atau putaran yang diberikan pada bola bisa bermacam-macam, 

misalnya forehand, backhand, back spin, top spin atau kombinasi dari ketiganya. 

Dalam perkembanganya servis menjadi lebih banyak variasi-variasi yang lebih dari 

gerakan utama servis. Hal ini tergantung dari kemampuan para pemain itu sendiri 

dalam mengembangkan teknik dasar yang ada. 
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Gambar 5. Service  dari arah kanan (Forehand) 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

 

Gambar 6. Service  dari arah kiri (backhand) 

 (Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

 

2.1.4.4 Forehand 

Pukulan forehand adalah pukulan di mana waktu memukul bola posisi 

telapak tangan yang memegang bat/raket menghadap ke depan. 
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Gambar 7.Pukulan forehand 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

 

2.1.4.5 Backhand 

Pukulan backhand adalah pukulan di mana waktu memukul bola posisi 

telapak tangan yang memegang bat/raket menghadap ke belakang atau posisi 

punggung tangan yang memegang bat/raket menghadap ke depan. 

 

Gambar 8. Pukulan backhand 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 
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2.1.4.6 Smash 

Di dalam permainan tenis meja pukulan Smash tidak selalu dilakukan untuk 

mengembalikan bola yang datangnya dari pukulan lawan. Smash baru bisa dilakukan 

apabila ada kesempatan yang memungkinkan untuk melakukan pukulan Smash 

yang tujuannya untuk mematikan permainan lawan, sehingga mendapat angka. Selain 

ada kesempatan yang memungkinkan. Setelah dapat melakukan pukulan dasar 

dengan baik barulah pukulan Smash dilakukan, itupun harus menggunakan perasaan 

dan melihat posisi yang baik sehingga dapat mengenai bola dengan tepat. Teknik 

forehand Smash dilakukan dengan sikap posisi kedua kaki sedikit lebih besar, 

tubuh berputar ke kanan dari pinggul. Gerakan memukul lengan bergerak dari 

belakang ke depan, dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah. Arah ke bawah 

gerakan tergantung dari pada tingginya bola yang diSmash. Kedudukan bola 

semakin tinggi ketika dipukul, semakin ke bawah pula arah gerakan lengan dan 

putaran tubuh. Sikap akhir lengan   gerakan forehand Smash adalah sudut antara 

lengan atas yang diarahkan ke depan dengan tubuh menjadi semakin kecil, 

demikian pula sudut antara lengan bawah dan lengan atas. Di dalam membahas 

gerakan lengan bahwa gerakannya semakin ke bawah kalau bola dipukul pada titik 

yang lebih tinggi, tetapi ketinggian bola yang masih dapat diSmash akan 

terpengaruh oleh pembatasan, yaitu lengan atas tidak boleh menjadi sejajar 

dengan bahu, apalagi menjadi lebih tinggi. Tetapi pada bola yang lebih tinggi 

akan terdapat dua kemungkinan, yaitu memukul bola sebelum mencapai titik 

tertinggi atau memukul bola setelah mencapai titik tertinggi. 
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Gambar 9. Forehand Smash  

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 

 

 

Gambar 10. Backhand Smash 

(Sumber:Tenis Meja,Universitas Terbuka) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Setting Penelitian 

Penelitian ini merupakan Penelitian yang bersifat kolaboratif yaitu bersifat 

praktis berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran permainan tenis 

meja pada siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Untuk subjek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul tahun 

pelajaran 2012/2013. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dari bulan April 

sampai bulan Agustus 2013 sampai selesai. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 02 Jetakkidul Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 

Tabel 1. Rencana Kegiatan Waktu dan Jenis Kegiatan 

No Rancangan Kegiatan 
Tahun 2013 

Mart Aprl Mei Jun Jul 

1 Persiapan      

 a. Pengajuan Judul      

 b. Penyusunan Proposal       

2 Pelaksanaan      

 a. Penyusunan Instrumen      

 b. Pengumpulan data       

 c. Analisis Data      

 d. Pembahasan      

3 Penyusunan Laporan      

 a. Penulisan Laporan      

 b. Laporan Hasil Penelitian      
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3.2    Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul 

Kecamatan Wonopringgo tahun pelajaran 2012-2013 yang berjumlah 21 siswa terdiri 

dari 9 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Siswa kelas ini tergolong dalam 

kelompok anak dengan tingkat kemampuan dan keterampilan bermain tenis meja yang 

sedang bahkan cenderung rendah. Kondisi ini turut berakibat pada munculnya 

kesenjangasn partisipasi dan prestasi dalam kegiatan pembelajaran, pada khususnya 

mata pelajaran penjasorkes.  

 

3.3    Sumber Data 

Sumber data yang dipergunakan dalam Penelitian Tindakan Kelas ini 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh melaui observasi langsung di lokasi 

penelitian mengenai proses pembelajaran tenis meja di SDN 02 Jetakkidul 

Kecamatan Wonopringgo. 

3.3.2 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, refrensi dan 

literature, serta arsip yang ada pada SD Negeri 02 Jetakkidul Kecamatan 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.            

          Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi informasi tentang keadaan 

siswa dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Aspek kuantitatif yakni hasil 

pengukuran kemampuan penguasaaan bermain tenis meja pada siswa kelas V SD 

Negeri 02 Jetakkidul  tahun ajaran 2012/2013. Sedangkan aspek kualitatif 
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didasarkan atas hasil pengamatan dan catatan pembelajaran selama penelitian 

berlangsung. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, diantaranya : 

3.3.3 Info mitra kolaboratif (Guru Pendidikan Jasmani SD Negeri 02 Jetakkidul) 

dan siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul Wonopringgo. 

3.3.4 Tempat peristiwa dan berlangsungnya aktifitas pembelajaran. 

3.3.5 Dokumentasi atau arsip yang antara lain berupa kurikulum, sekenario 

pembelajaran, silabus, buku penelitian dan buku refrensi mengajar. 

                       

3.4    Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini di antaranya melalui tes 

praktek, observasi lapangan, dan dokumentasi. Secara terperinci teknik 

pengumpulan data pada penelitian dapat dideskripsikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 2 : Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

No 
Sumber 

Data 
Jenis Data 

Teknik 

Pengumpulan 
Instrumen 

1 Siswa Hasil kemampuan teknik 

dasar permainan tenis 

meja 

Test praktek/hasil 

tes selama 

mengajar 

Tes penguasaan 

teknik dasar 

permainan tenis 

meja 

2 Siswa Kemampuan menjawab 

teknik dasar tenis meja 

Tes Essay Tes tertulis 

3 Siswa Aktivitas siswa selama 

pembelajaran 

berlangsung 

Observasi dan 

Dokumentasi 

Pedoman 

observasi 

dan 

menggunakan 

perekam gambar 

atau photo. 
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Untuk mengumpulkan data, langkah pertama yang dilakukan yaitu  

menyusun  rumusan pengertian secara singkat yang ditemukan dalam pembelajaran 

setelah itu penyusunan sajian data yang ditulis dan agar lebih jelas dapat dilengkapi 

dengan gambar, tabel, photo. Aktivitas itu dilakukan dalam bentuk pembelajaran yang 

suatu prosesnya terangkum dalam siklus, setelah pengumpulan data berakhir baru 

dilakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan semua hal yang 

terdapat dalam sajian data. 

 

3.5   Indikator Kinerja 

Melalui pembelajaran teknik dasar permainan tenis meja dengan 

penggunaan modifikasi alat bantu pembelajaran diharapkan penguasaan teknik dasar 

permainan tenis meja siswa meningkat menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. 

Kemampuan yang diharapkan adalah siswa dapat menguasai cara bermain tenis meja 

dengan benar dan baik. Dalam penelitian ini ditentukan indikator keberhasilan yaitu 

apabila pada siklus pertama mencapai 50% dan pada siklus ke dua mencapai 80% dari 

jumlah siswa (21 siswa) dapat memperoleh nilai penguasaan teknik bermain tenis 

meja atas sama atau lebih dari KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu nilai 70. 

PTK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana aktivitas guru dan siswa 

dalam proses belajar-mengajar gerak dasar atletik dengan pembelajaran inovatif, 

dan mengukur tingkat kepuasan siswa dalam mengikuti proses belajar-mengajar 

atletik dengan pembelajaran inovatif pada siswa kelas V SD N 02 Jetakkidul. 

Untuk melihat sejauh mana aktivitas guru dan siswa dalam proses belajar-

mengajar dan tingkat kepuasan belajar siswa dari proses pembelajaran dapat 
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dilihat dari pencapaian hasil pembelajaran yang sudah ditentukan pada tabel di 

bawah ini.  

Table 3: Klasifikasi Tingkat dan Presentase untuk Indikator Aktivitas Guru dan 

Siswa 

 

Kriteria Nilai Penafsiran 

Baik Sekali 86-100 Aktivitas Belajar Baik Sekali 

Baik  71-85 Aktivitas Belajar Baik 

Cukup  56-70 Aktivitas Belajar Cukup 

Kurang 41-55 Aktivitas Belajar Kurang 

Sangat Kurang ≤ 40 Aktivitas Belajar Sangat Kurang 

 

3.6    Prosedur Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK). Menurut Supadi (2008: 104) menyatakan bahwa: "penelitian tindakan 

yang diawali dengan perencanaan (planning), penerapan tindakan (action), 

mengobservasi dan mengevaluasi tindakan (observation and evaluation), dan 

melakukan refleksi (reflecting), dan seterusnya sampai perbaikan atau 

peningkatan yang diharapkan tercapai (kriteria keberhasilan). 

Penjelasan mengenai alur penelitian tindakan tersebut dipaparkan melalui 

penjelasan sebagai berikut: 

3.8.1 Perencanaan (Planning) adalah tahap dimana dijelaskannya apa, mengapa, 

kapan, dimana, oleh siapa, dan bagaimana penelitian itu dilakukan. 

3.8.2 Penerapan Tindakan (Action) adalah tahap implementasi atau pelaksanaan 

rencana yang telah disusun pada tahap perencanaan sebelumnya. 
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3.8.3 Observasi dan Evaluasi Tindakan (Observation and Evaluation) adalah 

tahap pengamatan dan evaluasi atas tindakan yang telah dilakukan selama 

penelitian berlangsung. 

3.8.4 Refleksi (Reflection) adalah tahap pengungkapan kembali hasil observasi 

dan evaluasi dalam penerapan tindakan dalam diskusi, sehingga dapat digunakan 

untuk merancang program penelitian pada siklus berikutnya. 

Keempat tahap yang telah dipaparkan di atas tersebut merupakan rancangan 

tindakan dalam satu siklus penelitian, pada siklus berikutnya rancangan program 

penelitian yang digunakan berpedoman pada hasil refleksi yang dihasilkan pada 

siklus sebelumnya, begitu seterasnya hingga target penelitian tercapai. Adapun 

tahapan siklus pada Penelitian Tindakan Kelas ini dapat diterangkan melalui 

gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Alur Tahapan Siklus Penelitian Tidakan Kelas 

(Sumber : dalam skripsi Kresna Bawono) 
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Langkah-langkah penelitian secara prosedurnya dilaksanakan secara 

partisipatif atau kolaboratif antara ( guru dengan tim lainya ) bekerjasama, mulai dari 

tahap orientasi hingga penyusunan rencana tindakan dalam siklus pertama, diskusi 

yang bersifat analitik, kemudian dilanjutkan dengan refleksi-evaluatif atas kegiatan 

yang dilakukan pada siklus pertama, untuk kemudian mempersiapkan rencana 

modifikasi, koreksi, atau pembetulan, dan penyempurnaan pada siklus berikutnya. 

Untuk memperoleh hasil penelitian seperti yang diharapkan, maka akan di 

lakukan prosedur-prosedur penelitian yang terdiri dari beberapa tahap yaitu : 

 

3.9.1 Tahap Persiapan Survey Awal 

3.9.2 Tahap Seleksi Informan, Penyiapan Instrumen, dan Alat 

3.9.3 Tahap Pengumpulan Data dan Tindakan 

3.9.4 Tahap Analisis Data. 

3.9.5 Tahap Penyusunan Laporan.  

 

3.7    Proses Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan 

ketrampilan teknik dasar bermain tenis meja pada siswa kelas V SD Negeri 02 

Jetakkidul tahun ajaran 20112/ 2013. Setiap tindakan upaya pencapaian tujuan 

tersebut dirancang dalam satu unit sebagai satu siklus. Setiap siklus terdiri atas 

empat tahap, yakni: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) 

observasi dan interprestasi; (4) analisis dan refleksi untuk perencanaan siklus 

berikutnya. Penelitian direncanakan dalam 2 siklus. Dan pada masing-masing siklus 
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dilaksanakan dua kali pertemuan yang terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, observasi dan interpretasi, serta analisis dan refleksi. 

 

3.7.1 Rancangan Siklus I  

3.7.1.1   Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti menyusun sekenario untuk pembelajaran yang 

terdiri dari: 

3.7.1.1.1. Menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) bermain tenis meja 

3.7.1.1.2. Menyusun instrument tes ketrampilan bermain tenis meja 

3.7.1.1.3. Menyusun lembar penilaian dan hasil pembelajaran 

3.7.1.1.4. Menyusun lembar observasi 

3.7.1.1.5. Menyiapkan lembar tes 

3.7.1.1.6. Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pengajaran 

3.7.1.1.7. Menyiapkan tempat penelitian 

3.7.1.1.8. Penetapan alokasi waktu pelaksanaan 

3.7.1.1.9. Sosialisasi kepada subjek 

 

3.7.1.2   Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan 

proses pembelajaran di lapangan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan 

melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan, tahap ini dilakukan 

bersama dengan tahap observasi terhadap dampak tindakan. Pada tahap 
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pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan proses pembelajaran di 

lapangan dengan langkah- langkah kegiatan adalah: 

3.7.1.2.1. Peneliti menyusun bentuk gerakan dengan modifikasi alat bantu 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa. 

3.7.1.2.2. Peneliti membuat media yang diperlukan dalam pembelajaran bermain 

tenis meja dengan memodifikasi media yang berupa dinding. 

 

 

3.7.1.3   Tahap Observasi 

Kegiatan observasi dilakukan bersama dengan kegiatan pelaksanaan 

tindakan. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap penerapan model 

pembelajaran langsung pendidikan jasmani model pendekatan bermain dan 

dengan modifikasi alat bantu pembelajaran yang diterapkan terhadap proses 

pembelajaran bermain tenis meja. 

 

Tabel 4: Lembar Observasi Aktivitas Guru 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

2. Keterampilan menjelaskan pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

3. Keterampilan mengelola kelas ….. ….. ….. ….. ….. 

4. 
Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun ….. ….. ….. ….. ….. 

5. Keterampilan memberi motivasi ….. ….. ….. ….. ….. 
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6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa ….. ….. ….. ….. ….. 

7. 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa  ….. ….. …… ….. …… 

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif ….. ….. ….. ….. ….. 

9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

10. Keterampilan menutup pelajaran ….. ….. ….. ….. ….. 

Jumlah Skor Tiap Butir ….. ….. ….. ….. ….. 

Total Skor 
 

 

Keterangan:  

Skor 1 = sangat rendah    Skor 4 = baik  

Skor 2 = rendah     Skor 5 = sangat baik 

Skor 3 = cukup  

 

3.7.1.4   Tahap Evaluasi ( Refleksi) 

Dilakukan dengan menganalisis hasil observasi dan interprestasi sehingga 

diperoleh kesimpulan apa saja yang perlu diperbaiki dan apa saja yang perlu 

dipertahankan. 

 

3.7.2 Rancangan Siklus II 

Pada siklus II perencanaan tindakan dikaitkan dengan hasil yang telah 

dicapai pada tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan 

materi pembelajaran teknik dasar pennainan tenis meja sesuai dengan silabus mata 

100
50

hanSkorPerole
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pelajaran pendidikan jasmani yang dibuat guru kemudian setelah pembelajaran 

berlangsung siswa disuruh mengerjakan angket model pendekatan bermain dan 

modifikasi alat bantu pembelajaran teknik dasar permainan tenis meja. Dari itu 

bisa dilihat apakah mengalami peningkatan atau tidak. Jika pada siklus II telah 

mencapai 80% maka penelitian cukup dihentikan pada siklus II, dan jika ingin 

diteruskan ke siklus III maka pada siklus ini hanya sebagai pemantapan saja. 

Sehingga hasil yang dicapai akan lebih maksimal. Akan   tetapi karena terkendala 

oleh waktu dan biaya   maka penelitian cukup dilakukan dalam dua siklus saja 

yaitu sikus I dan Siklus II yang dilaksanakan berdasarkan empat tahapan. 

 

3.8.   Intrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah praktek 

melakukan gerakan teknik dasar bermain tenis meja. Yaitu tes untuk mengukur 

kemampuan bermain tenis meja. 

Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes bermain 

tenis meja yang bertujuan untuk mengukur keterampilan siswa dalam menguasai 

teknik dasar permainan tenis meja. Adapun pelaksanaan-pelaksanaan tesnya 

adalah sebagai berikut: 

3.8.1. Tes berdiri di daerah servis. Tes menggunakan servis forehand topspin dan 

cara melakukannya sesuai dengan peraturan dan teknik yang diajarkan. 

3.8.2. Tes memantul-mantulkan bola ke dinding sebanyak 10 kali, cara 

melakukanya adalah berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 4m dan gerakan 

yang dilakukan boleh menggunakan teknik forehand dan backhand. 
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3.8.3. Tes bermain tenis meja dengan peraturan-peraturan yang ada di dalam 

permainan tenis meja itu sendiri. Cara melakukannya adalah siswa bermain tenis meja 

dengan teknik-teknik yang telah diajarkan sebelumnya. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Kondisi Awal (Pra Siklus) 

Sebelum melaksanakan poses penelitian tindakan kelas, terlebih dahulu 

peneliti melakukan kegiatan survey awal untuk mengetahui keadaan nyata yang ada 

di lapangan. Hasil kegiatan survey awal tersebut adalah sebagai berikut. 

4.1.1.1 Siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013, yang 

mengikuti materi pelajaran penjas khususnya permainan tenis meja adalah 21 

siswa, yang terdiri atas 9 siswa putra dan 12 siswa putri. Dilihat dari proses 

pembelajaran tenis meja khususnya cara bermaian tenis meja, dapat dikatakan 

proses pembelajaran dalam kategori kurang berhasil. 

4.1.1.2 Siswa kurang memiliki perhatian dan motivasi dalam pembelajaran 

bermain tenis meja, sebab guru kurang kreatif dalam mengajar permainan tenis 

meja. 

4.1.1.3 Dari hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh informasi bahwa siswa 

cenderung sulit diatur saat materi bermain tenis meja berlangsung. Saat mengikuti 

materi, siswa menunjukkan sikap seenaknya sendiri, tidak memperhatikan 

penjelasan guru, tidak memperhatikan pelajaran dengan sepenuhnya, ada yang 

berbicara dengan teman, bahkan ada yang bermain sendiri dengan temannya. 

4.1.1.4   Guru kesulitan menemukan contoh / model pembelajaran bermain tenis 
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meja yang baik dan benar. Seringkali contoh yang disampaikan oleh guru melalui 

peragaan langsung, kurang dapat dicermati oleh siswa secara baik, sebab siswa 

kurang dapat melihat kondisi gerakan teknik bermain tenis meja yang diperagakan 

oleh guru, baik karena kurangnya antusiasme siswa atau contoh gerakan kurang 

dapat dipahami oleh siswa. 

4.1.1.5 Guru kurang bisa dapat menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. 

Guru kurang kreatif untuk membuat cara agar siswa tertarik dan senang 

mengikuti materi bermain tenis meja. 

4.1.1.6 Guru sedikit kesulitan menemukan pendekatan pembelajaran yang baik 

kepada siswa. pembelajaran yang monoton atau konvensional mengakibatkan 

motivasi belajar siswa menurun, sehingga akan berdampak pada rendahnya 

kemampuan siswa dalam bermain tenis meja. 

Sebelum melakukan pelaksanaan tindakan maka peneliti dan kolaborator 

melakukan pengambilan data awal penelitian. Ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kondisi awal keadaan kelas pada materi permainan tenis meja siswa kelas V SD 

Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013. Adapun diskripsi data yang 

diambil adalah hasil belajar permainan tenis meja siswa kelas V SD Negeri 02 

Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013. 

Kondisi awal hasil belajar bermain tenis meja pada siswa kelas V SD 

Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 sebelum diberikan tindakan 

model pembelajaran melalui penerapan modifikasi alat pembelajaran disajikan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 5. Diskripsi Data Awal Hasil Belajar Bermain Tenis Meja Pada Siswa kelas V 

SD Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012/2013.  

Rentang Nilai Keterangan Kriteria 
Jumlah Prosentase 

Anak 1 (%) 

≥81 Baik Sekali Tuntas - 0,00 

76 – 80 Baik   Tuntas 2 9,52 

71 – 75 Cukup Tuntas 1 4,76 

66 - 70 Kurang Tidak Tuntas 18 85,71 

≤65 Kurang Sekali Tidak Tuntas - 0,00 

Jumlah 21 100 

 

Berdasarkan hasil diskripsi rekapitulasi data awal sebelum diberikan tindakan 

maka dapat dijelaskan bahwa mayoritas siswa belum menunjukan hasil belajar yang 

baik, dengan prosentase ketuntasan belajar 14,38% siswa. 

Melalui diskripsi data awal yang telah diperoleh tesebut masing-masing aspek 

menunjukkan kriteria keberhasilan pembelajaran yang kurang. Maka disusun sebuah 

tindakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran materi bermain tenis meja pada 

siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013, melalui 

penerapan modifikasi alat pembelajaran. Pelaksanaan tindakan akan dilakukan 

sebanyak 2 siklus, yang masing masing siklus terdiri atas 4 tahapan, yakni:   (1)   

Perencanaan,   (2)   Pelaksanaan   Tindakan,   (3)   Observasi   dan interprestasi, (4) 

Analisis dan Refleksi. 
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4.1.2  Siklus I 

4.1.2.1   Perencanaan Tindakan 

Perencanaan tindakan pada siklus I  pada tanggal 17 April 2013, sebagai 

berikut: 

4.1.2.1.1 Peneiti melakukan analisis kurikulum untuk mengetahui kompetensi 

dasar yang akan disampaikan kepada siswa dalam pembelajaran penjasorkes. 

4.1.2.1.2 Membuat rencana pembelajaran dengan mengacu pada tindakan (treatment) 

yang diterapkan dalam PTK, yaitu penerapan modifikasi alat pembelajaran untuk 

permainan tenis meja. 

4.1.2.1.3 Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pengajaran. 

4.1.2.1.4 Menyusun lembar pengamatan pembelajaran. 

 

4.1.2.2   Tahap pelaksanaan 

Tahap    pelaksanaan    dilakukan    dengan    melaksanakan    skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan, sebagai berikut: 

4.1.2.2.1  Pemanasan. 

4.1.2.2.1.1 Menjelaskan kegiatan belajar mengajar secara umum. 

4.1.2.2.1.2 Melakukan pemanasan. Pemanasan dikemas dalam sebuah permainan 

sederhana yaitu Hitam dan Hijau. Caranya siswa dibagi menjadi dua kelompok tim 

hitam dan tim hijau, di buat satu bans setiap tim dan di hadapkan saling 

membelakangi, guru sebagai pengatur permainan, bila guru bilang hitam, tim hijau 

mengejar tim hitam dengan melompat dan tim hitam melompat ke depan lurus agar 
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tidak tertangkap,bila tim hitam sampai batas belum tertangkap maka tim hijau 

menggendong tim hitam dari batas menuju ke posisi awal tetapi apabila tim hitam 

tertangkap maka tim hitam yang menggendong, apabila guru bilang hijau maka tim 

hitam yang mengejar. 

4.1.2.2.2  Inti Pelajaran 

4.1.2.2.21.1 Memberi panjelasan materi yang akan diberikan. 

4.1.2.2.21.2 Siswa melakukan gerak dan teknik dasar gerakan servis pada 

permainan tenis meja. 

4.1.2.2.21.3 Siswa di bagi menjadi 2 regu. Siswa melakukan gerakan servis ke arah 

siswa regu yang lain dan kembali ke barisan dan menempati tempat yang paling 

belakang. 

4.1.2.2.21.4 Siswa melakukan gerakan menerima servis supaya bola kembali ke 

area permainan lawan. 

4.1.2.2.21.5 Siswa  melakukan  latihan  bermain  tenis   meja  dengan   cara 

memantulkan bola ke arah dinding. 

4.1.2.2.21.6 Siswa mencoba melakukan rangkaian gerakan permainan tenis 

meja dengan menggunakan media dinding sebagai lawan. Setelah melakukan teknik-

teknik bermain tenis meja melalui penerapan modifikasi alat pembelajaran, kemudian 

siswa melakukan rangkaian gerakan secara keseluruhan dengan lapangan yang 

sesungguhnya dan sebagai lawannya adalah teman sendiri. Siswa melakukan sesuai 

urutan absen. 

4.1.2.2.3   Penutup 

4.1.2.2.3.1 Melaksanakan penenangan / pendinginan. 
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4.1.2.2.3.2 Siswa duduk bersap ,rapat, dan saling memijat, laki-laki dan 

perempuan di pisah. 

4.1.2.2.3.3 Evaluasi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. 

4.1.2.2.3.4         Berdoa kemudian dibubarkan. 

 

4.1.2.2.3 Observasi dan Interprestasi 

Pada dasarnya pembelajaran melalui pendekatan modifikasi alat 

pembelajaran cukup memberikan gairah dan semangat baru pada pembelajaran Tenis 

Meja, hal ini dapat diamati dari sikap siswa yang tak kenal menyerah pada saat 

melakukan tes dan selalu ingin mengulangi permainan ketika hasilnya belum 

memenuhi target yang diharapkan. Masih ada kesempatan pada siklus II dengan 

harapan hasilnya akan lebih baik. 

Tabel  6. Diskripsi Data Akhir Siklus I Hasil Belajar bermain tenis meja Pada 

Siswa Kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

Rentang Nilai Keterangan Kriteria 
Jumlah Prosentase 

Anak 1 (%) 

≥81 Baik Sekali Tuntas 1 4,76 

76 – 80 Baik   Tuntas 5 23,81 

71 – 75 Cukup Tuntas 3 14,29 

66 - 70 Kurang Tidak Tuntas 12 57,14 

≤65 Kurang Sekali Tidak Tuntas  - 0,00 

Jumlah 21 100 
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4.1.2.2.4 Analisis dan Refleksi 

Dari tabel pencapaian hasil di atas, menujukkan bahwa hasil belajar siswa 

meningkat sesuai target capaian yang dicantumkan pada proposal. Meskipun 

demikian, masih perlu peningkatan pada metode yang diterapkan. Adapun 

keberhasilan dan kegagalan yang terjadi pada pertemuan kali ini adalah sebagai 

berikut: 

 

4.1.2.2.1   Keberhasilan guru/siswa: 

Berdasarkan pada kondisi awal, siswa menunjukkan hasil belajar yang 

cukup bagus dengan prosentase siswa yang tuntas 42,86% dan siswa yang belum 

tuntas 57,14%. 

 

4.1.2.2.2   Kendala yang dihadapi guru/siswa: 

Kendala demi kendala bisa diatasi sedikit demi sedikit meskipun masih perlu 

peningkatan dan pengembangan. Kendala tersebut diantaranya adalah masih 

banyaknya siswa yang bermain sendiri dan tidak aktif dikarenakan terlalu 

panjangnya antrian serta kurangnya alat berupa bet. 

Demi tercapainya hasil yang maksimal pendekatan internal pada setiap 

individu siswa masih sangat berperan terhadap semangat siswa. 

Observasi aktivitas guru dalam proses penelitian siklus I adalah sebagai 

berikut :  
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 Dalam membuka pelajaran sudah baik 

 Keterampilan menjelaskan materi pada siswa baik 

 Pengelolaan kelas cukup baik walaupun masih ada sedikit 

kegaduhan 

 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP 

 Interaksi dengan siswa dan member motivasi terhadap siswa 

 Mengarahkan dan membimbing siswa agar lebih baik 

 Menutup Pelajaran  

4.1.2.2.3    Rencana Perbaikan 

Berdasarkan hasil analisis dalam pembelajaran siklus satu, maka perlu ada 

perbaikan-perbaikan pada siklus berikutnya, antara lain adalah: 

4.1.2.2.3.1 Mempersiapkan siswa secara fisik dengan mengbimbau siswa supaya tidak 

melakukan gerakan yang menguras tenaga sebelum latihan, misalnya bermain kejar-

kejaran dengan temannya dan bercanda sendiri. 

4.1.2.2.3.2 Melakukan pendekatan internal lebih intensif pada siswa yang dirasa 

masih kurang berhasil. 

4.1.2.2.3.3 Memberikan motivasi lebih kepada siswa supaya menjadi tambah 

semangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam 

pembelajaran tenis meja. 

4.1.2.2.3.4 Menambahkan bet agar antrian tidak terlalu panjang sehingga siswa 

tidak banyak yang menganggur. 
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 4.1.3  Siklus II 

4.1.3.1   Perencanaan Tindakan 

Berdasarkan dari hasil analisis dan refleksi pada siklus pertama, maka 

perencanaan tindakan pada siklus II tanggal 1 Mei 2013 adalah sebagai berikut: 

4.1.3.1.1 Membuat RPP dengan mengacu pada pertemuan sebelumnya. 

Pembelajaran dengan modifikasi alat pembelajaran yang pada pertemuan 

sebelumnya kurang berhasil dibuat lebih menarik lagi. 

4.1.3.1.2 Menyiapkan media yang diperlukan untuk membantu pengajaran.  

4.1.3.1.3 Menyusun lembar pengamatan pembelajaran. 

 

4.1.3.2   Tahap pelaksanaan 

Tahap    pelaksanaan    dilakukan    dengan    melaksanakan    skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan, sebagai berikut:  

4.1.3.2.1.  Pemanasan.  

4.1.3.2.1.1.  Menjelaskan kegiatan belajar mengajar secara umum. 

4.1.3.2.1.2.  Melakukan pemanasan. Pemanasan dikemas dalam sebuah permainan 

sederhana yaitu permainan bola  ranting . Siswa dibariskan berbanjar dua regu, barisan 

depan membawa masing – masing satu bola, kemudian bola dioperkan kebelakang. 

Barisan paling belakang kemudian berlari kedepan dan mengoperkan kembali 

kebelakang, begitu seterusnya. 
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4.1.3.2.2.  Inti Pelajaran 

Memberi panjelasan materi yang akan diberikan.Siswa melakukan 

gerak dan teknik dasar permainan tenis meja. Siswa di bagi menjadi 2 regu, Siswa 

memukul bola yang dilemparkan oleh temannya dan di pantulkan kelantai 

kembali ke arah temannya dan kembali ke barisan dan menempati tempat yang 

paling belakang. siswa di bagi dua sab dengan jarak masing-masing 2 rentang 

lengan.Siswa melakukan latihan teknik dasar permainan tenis meja dengan 

memukul bola yang dipantulkan ke dinding. Siswa mencoba melakukan rangkaian 

gerakan teknik bermain tenis meja dengan media dinding sebagai lawan main. 

Setelah siswa melakukan rangkaian gerakan teknik bermain tenis meja dengan 

media dinding, Siswa melakukan teknik-teknik tenis meja dengan modifikasi alat   

pembelajaran,   kemudian   siswa   melakukan   rangkaian   gerakan   secara 

keseluruhan. Siswa melakukan sesuai unit absen dan diambil hasil belajar yang 

sudah ditunjukkan oleh siswa sebagai bahan evaluasi pada Siklus II. 

  

4.1.3.2.3.   Penutup 

Melaksanakan penenangan / pendinginan. Pendinginan dilakukan berupa 

pelemasan dengan cara saling memijit kaki teman. Setelah pendinginan, dilakukan 

evaluasi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan dengan 

memberikan waktu pada anak untuk bertanya gerakan mana yang dirasa cukup sulit 

dan peneliti memberikan respon dengan menerangkan gerakan-gerakan yang 

seharusnya dilakukan dengan benar. Berdoa dan siswa dibubarkan. 
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4.1.3.3  Observasi dan lnterprestasi 

Pada langkah observasi dan interprestasi ini dilakukan oleh peneliti dan guru 

kolaborasi saat proses pembelajaran berlangsung. Adapun hasil observasi 

menyimpulkan bahwa: 

Dari hasil observasi disimpulkan bahwa siswa semakin antusias 

melakukan pembelajaran, tampak tidak ada kejenuhan dari siswa. Siswa tidak malas 

belajar dan selalu ingin menambah tempo belajar. Saat pemanasan siswa terlihat 

senang dan gembira dengan pemanasan yang dikemas dengan cara permainan. 

Siswa lebih banyak bergerak dan melakukan dengan rasa antusias. Pada saat 

pembelajaran siswa tampak senang dengan penyajian materi. Melalui modifikasi alat 

pembelajaran siswa sudah mulai bisa menikmati pembelajaran dan karena model 

kompetisi yang digunakan, siswa terlihat saling ingin mengalahkan teman yang 

lainnya. Siswa juga senang dengan modifikasi alat pembelajaran yang diberikan. 

Hal ini terlihat dari sikap siswa yang cenderung selalu ingin mencoba lagi. Pada 

pembelajaran bermain tenis meja, dilakukan secara keseluruhan. Dari belajar teknik 

dasar sampai bermain tenis meja siswa terlihat senang dengan modifikasi alat 

pembelajaran yang diberikan dan cukup membuat siswa merasa tertantang untuk 

bermain tenis meja. 

Pada pembelajaran dengan modifikasi alat pembelajaran cukup memberikan 

gairah dan nuansa baru pada pembelajaran bermain tenis meja, hal ini dapat dilihat dari 

hasil tes pada siklus II yang memuaskan. 
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Tabel 7. Diskripsi Data Akhir Siklus II Hasil Belajar bermain Tenis Meja Pada 

Siswa Kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012/2013. 

Rentang Nilai Keterangan Kriteria 
Jumlah Prosentase 

Anak 1 (%) 

≥81 Baik Sekali Tuntas 5 23,81 

76 – 80 Baik   Tuntas 6 28,57 

71 – 75 Cukup Tuntas 6 28,57 

66 – 70 Kurang Tidak Tuntas 4 19,05 

≤65 Kurang Sekali Tidak Tuntas  - 0,00 

Jumlah 21 100 

 

4.1.3.4   Analisis dan Refleksi 

Adapun keberhasilan pada kegiatan pembelajaran yang diperoleh setelah 

melaksanakan siklus II adalah sebagai berikut seperti pada keterangan di bawah ini:  

 

4.1.3.4.1  Keberhasilan siswa: 

  Dari hasil tes pada siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar bermain 

tenis meja yang dilakukan oleh siswa meningkat dari 14,38% pada kondisi awal 

menjadi 42,86% pada akhir siklus I dan meningkat menjadi 80,95% pada akhir 

siklus II. Perbandingan hasil belajar pada akhir siklus I dan akhir siklus II 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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Tabel 6. Perbandingan Data Akhir Siklus I dan Akhir Siklus II Hasil Belajar bermain 

Tenis Meja Pada Siswa Kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Jetakkidul Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

Rentang Nilai Keterangan 
Prosentase (%) 

Data Awal Siklus I Siklus II 

≥81 Baik Sekali 0,00 4,76 23,81 

76 - 80 Baik   9,52 23,81 28,57 

71 – 75 Cukup 4,76 14,29 28,57 

66 - 70 Kurang 85,71 57,14 19,05 

≤65 Kurang Sekali 0,00 0,00  0,00 

 

Dengan hasil yang mengacu pada tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

dengan penerapan modifikasi alat pembelajaran memberikan banyak manfaat dan 

pencerahan dalam metode pembelajaran teknik dasar dan bermain tenis meja pada siswa 

kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul dan lebih menantang siswa untuk melakukan latihan 

bermain tenis meja pada kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi awal atau pra siklus ketuntasan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul Kecamatan Wonopringgo 

Kabupaten Pekalongan  tahun pelajaran 2012/2013 yang memiliki ketuntasan 

14,38%. Sedangkan yang tidak tuntas adalah 85,71%. Hasil belajar pra siklus 

materi bermain tenis meja yang menjadi rumusan masalah penelitian, melalui 

media dinding peneliti mengharapkan dapat meningkatkan hasil belajar bermain 

tenis meja pada siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul. 
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Pada siklus I yang memiliki kategori tuntas 42,86% sebanyak 9 siswa,  

kategori tidak tuntas 57,14% sebanyak 12 siswa. Setelah adanya penerapan media 

memantul bola ke dinding terlihat peningkatan yang cukup baik pada siswa. 

Dalam pelaksanaan siklus I tidak lepas dari ketidak tuntasan hasil belajar, yang 

mana ketidak tuntasan tersebut menjadi rencana perbaikan pada pelaksanaan 

siklus II. 

Rencana perbaikan yang didapat dari siklus I yang dijadikan persiapan 

tindakan dan menghasilkan ketuntasan yang memuaskan. Dari hasil tes pada 

siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar bermain tenis meja yang dilakukan oleh 

siswa meningkat dari 14,38% pada kondisi awal menjadi 42,86% pada akhir siklus 

I dan meningkat menjadi 80,95% pada akhir siklus II.  
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BAB V 

PENUTUP 

5. SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas pada siswa kelas V SD Negeri 02 Jetakkidul 

Pekalongan dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri atas empat 

tahapan, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan 

interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi. Berdasarkan analisis data yang telah 

dilakukan dan pembahasan yang telah diungkapkan pada BAB IV, diperoleh 

simpulan bahwa: 

Pembelajaran melalui penerapan modifikasi alat pembelajaran, dapat 

meningkatkan hasil belajar bermain Tenis Meja pada siswa kelas V SD Negeri 02 

Jetakkidul Kabupaten Pekalongan. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan 

yang signifikan dari siklus I dan siklus II. Hasil belajar Bermain Tenis Meja pada 

siklus I dalam kategori tuntas adalah 42,86% jumlah siswa yang tuntas adalah 9 

siswa. Pada siklus II terjadi peningkatan prosentase hasil belajar siswa dalam 

kategori tuntas sebesar 80,95%, sedangkan siswa yang tuntas 15 siswa. 

  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan beberapa hal, 

khususnya pada guru SD Negeri 02 Jetakkidul sebagai berikut: 
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5.2.1 Guru hendaknya lebih inovatif dalam menerapkan metode untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. 

5.2.2 Guru hendaknya memberikan pembelajaran kepada siswa dengan 

permainan yang sederhana tetapi tetap mengandung unsur materi yang diberikan, agar 

siswa tidak terlalu jenuh dan minat mengikuti pembelajaran dengan baik. 

5.2.3 Guru hendaknya memberikan modifikasi alat pembelajaran yang 

sederhana, efisien, efektif, dan tidak memerlukan biaya yang mahal untuk 

membuatnya yang dapat dilihat atau dipegang langsung oleh siswa, karena dapat 

memotivasi siswa untuk selalu mencoba dan mengulangi secara terus menerus. 
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PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN 

Lampiran 1 
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DINAS PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN 

UPT DINDIKBUD WONOPRINGGO 

SD NEGERI 02 JETAKKIDUL 
Alamat  : Ds. Jetakkidul Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan 51181 

 

 

SURAT KETERANGAN 
No. 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri 02 Jetakkidul UPT 

Dindikbud Wonopringgo Kabupaten Pekalongan menerankan dengan sebenarnya 

bahwa : 

Nama : TOHAYA 

NIM : 6101911067 

Jurusan : Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi 

Fakultas : Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang 

Telah melaksanakan penelitian di Negeri 02 Jetakkidul UPT Dindikbud 

Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dari bulan April – Mei 2013. Judul 

penelitian “UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR TENIS MEJA 

MELALUI MEDIA DINDING PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 02 

JETAKKIDUL KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN 

PEKALONGAN TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013” 

Demikian Surat Keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Jetakkidul, 8 Mei 2013 

Kepala Sekolah 

 

 

NING BUDIARTI, S.Pd.SD 

NIP. 19670322 198806 2 001 
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Lampiran 2 : Data Awal Hasil Belajar Bermain Tenis Meja Siswa Kelas V SDN 02 

Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 

 

No. Nama JK P A K NA Ket 

1 Rifki Maulana L 60 65 65 63,33 TT 

2 Indra Dafit Saputra L 70 70 70 70,00 T 

3 Lutfi Maulana L 65 60 65 63,33 TT 

4 M. Afif Fikri L 75 75 75 75,00 T 

5 Fadlun Alfi Fikri L 55 60 60 58,33 TT 

6 Abdul Hakam L 55 53 55 54,33 TT 

7 M. Faqih Nurhadi L 60 55 55 56,67 TT 

8 Kartika Sari P 60 60 60 60,00 TT 

9 Eka Fitri W P 55 50 50 51,67 TT 

10 Tri Fitri Nurul P 50 55 55 53,33 TT 

11 Ayu Wahyuning R P 50 50 50 50,00 TT 

12 Eka Nur Laili P 50 50 50 50,00 TT 

13 Khoiru Nissa P 55 60 60 58,33 TT 

14 M. Ridwan L 60 60 60 60,00 TT 

15 Khlolilah P 49 50 50 49,67 TT 

16 Mega Eksanti P 50 50 50 50,00 TT 

17 Mutiara R P 50 52 50 50,67 TT 

18 Fina Damayanti P 55 55 55 55,00 TT 

19 Adelia Puteri A P 50 55 55 53,33 TT 

20 Rofiq Maulana L 75 75 80 76,67 T 

21 Dinda P 50 50 50 50,00 TT 

 

Keterangan : JK : Jenis Kelamin NA : Milai Akhir 

  P : Nilai Psikomotor Ket : Keterangan 

  A : Nilai Afektif T : Tuntas 

  K : Nilai Kognitif TT : Tidak Tuntas 
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Lampiran 3 : Data Siklus I Hasil Belajar Bermain Tenis Meja Siswa Kelas V SDN 02 

Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 

 

No. Nama JK P A K NA Ket 

1 Rifki Maulana L 70 70 70 70,00 T 

2 Indra Dafit Saputra L 80 75 70 75,00 T 

3 Lutfi Maulana L 75 75 75 75,00 T 

4 M. Afif Fikri L 75 75 75 75,00 T 

5 Fadlun Alfi Fikri L 80 75 70 75,00 T 

6 Abdul Hakam L 60 65 65 63,33 TT 

7 M. Faqih Nurhadi L 75 75 75 75,00 T 

8 Kartika Sari P 75 75 70 73,33 T 

9 Eka Fitri W P 65 65 65 65,00 TT 

10 Tri Fitri Nurul P 65 55 65 61,67 TT 

11 Ayu Wahyuning R P 70 60 60 63,33 TT 

12 Eka Nur Laili P 60 60 60 60,00 TT 

13 Khoiru Nissa P 65 65 60 63,33 TT 

14 M. Ridwan L 75 70 75 73,33 T 

15 Khlolilah P 60 55 65 60,00 TT 

16 Mega Eksanti P 60 60 60 60,00 TT 

17 Mutiara R P 65 70 60 65,00 TT 

18 Fina Damayanti P 60 65 60 61,67 TT 

19 Adelia Puteri A P 60 55 60 58,33 TT 

20 Rofiq Maulana L 80 80 85 81,67 T 

21 Dinda P 60 60 60 60,00 TT 

 

Keterangan : JK : Jenis Kelamin NA : Milai Akhir 

  P : Nilai Psikomotor Ket : Keterangan 

  A : Nilai Afektif T : Tuntas 

  K : Nilai Kognitif TT : Tidak Tuntas 
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Lampiran 4 : Data Siklus II Hasil Belajar Bermain Tenis Meja Siswa Kelas V SDN 02 

Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 

 

No. Nama JK P A K NA Ket 

1 Rifki Maulana L 80 70 70 73,33 T 

2 Indra Dafit Saputra L 80 75 80 78,33 T 

3 Lutfi Maulana L 80 85 80 81,67 T 

4 M. Afif Fikri L 75 85 85 81,67 T 

5 Fadlun Alfi Fikri L 75 70 70 71,67 T 

6 Abdul Hakam L 75 70 70 71,67 T 

7 M. Faqih Nurhadi L 75 75 75 75,00 T 

8 Kartika Sari P 75 80 70 75,00 T 

9 Eka Fitri W P 70 70 80 73,33 T 

10 Tri Fitri Nurul P 75 75 75 75,00 T 

11 Ayu Wahyuning R P 75 75 75 75,00 T 

12 Eka Nur Laili P 65 60 65 63,33 TT 

13 Khoiru Nissa P 75 70 80 75,00 T 

14 M. Ridwan L 85 80 75 80,00 T 

15 Khlolilah P 60 60 60 60,00 TT 

16 Mega Eksanti P 70 70 70 70,00 T 

17 Mutiara R P 60 60 60 60,00 TT 

18 Fina Damayanti P 65 60 65 63,33 TT 

19 Adelia Puteri A P 75 75 70 73,33 T 

20 Rofiq Maulana L 85 80 85 83,33 T 

21 Dinda P 80 75 70 75,00 T 

   

Keterangan : JK : Jenis Kelamin NA : Milai Akhir 

  P : Nilai Psikomotor Ket : Keterangan 

  A : Nilai Afektif T : Tuntas 

  K : Nilai Kognitif TT : Tidak Tuntas 



63 

 

 

 

Lampiran 5  : Rekap Nilai Data Awal Hasil Belajar Bermain Tenis Meja Siswa Kelas V SDN 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 

No. Nama JK 
Psikomotor 

J NP 
Afektif 

J NA NK 
Nilai 

Akhir S R F B P S Pd K 

1 Rifki Maulana L 3 3 3 3 12 60 3 3 4 3 13 65 65 63,33 

2 Indra Dafit Saputra L 4 4 3 3 14 70 4 4 3 3 14 70 70 70,00 

3 Lutfi Maulana L 4 3 3 3 13 65 3 3 3 3 12 60 65 63,33 

4 M. Afif Fikri L 4 4 4 3 15 75 4 3 4 4 15 75 75 75,00 

5 Fadlun Alfi Fikri L 3 3 3 2 11 55 3 3 3 3 12 60 60 58,33 

6 Abdul Hakam L 3 3 3 2 11 55 3 2 3 3 11 53 55 54,33 

7 M. Faqih Nurhadi L 4 3 3 2 12 60 3 2 3 3 11 55 55 56,67 

8 Kartika Sari P 3 3 3 3 12 60 3 2 3 4 12 60 60 60,00 

9 Eka Fitri W P 3 3 3 2 11 55 3 3 2 2 10 50 50 51,67 

10 Tri Fitri Nurul P 3 3 2 2 10 50 3 3 2 3 11 55 55 53,33 

11 Ayu Wahyuning R P 3 3 2 2 10 50 3 3 2 2 10 50 50 50,00 

12 Eka Nur Laili P 2 3 3 2 10 50 3 2 2 3 10 50 50 50,00 

13 Khoiru Nissa P 3 3 3 2 11 55 3 3 3 3 12 60 60 58,33 

14 M. Ridwan L 3 3 4 2 12 60 3 3 3 3 12 60 60 60,00 

15 Khlolilah P 3 3 2 2 10 49 2 2 3 3 10 50 50 49,67 

16 Mega Eksanti P 2 2 3 3 10 50 2 2 3 3 10 50 50 50,00 

17 Mutiara R P 2 3 2 3 10 50 2 2 3 3 10 52 50 50,67 

18 Fina Damayanti P 2 3 4 2 11 55 3 1 4 3 11 55 55 55,00 

19 Adelia Puteri A P 2 2 3 2 10 50 3 2 3 3 11 55 55 53,33 

20 Rofiq Maulana L 4 4 4 3 15 75 4 3 4 4 15 75 80 76,67 

21 Dinda P 2 3 2 3 10 50 2 2 3 3 10 50 50 50,00 

6
3
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Lampiran 6  : Rekap Nilai Data Siklus I Hasil Belajar Bermain Tenis Meja Siswa Kelas V SDN 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 

No. Nama JK 
Psikomotor 

J NP 
Afektif 

J NA NK 
Nilai 

Akhir S R F B P S Pd K 

1 Rifki Maulana L 3 4 4 3 14 70 4 3 4 3 14 70 70 70,00 

2 Indra Dafit Saputra L 4 4 4 4 16 80 3 4 4 4 15 75 80 78,33 

3 Lutfi Maulana L 4 4 4 3 15 75 4 4 4 3 15 75 80 76,67 

4 M. Afif Fikri L 4 4 4 3 15 75 4 3 4 4 15 75 85 78,33 

5 Fadlun Alfi Fikri L 4 4 4 4 16 80 4 4 4 3 15 75 70 75,00 

6 Abdul Hakam L 3 3 3 3 12 60 4 4 4 3 13 65 70 65,00 

7 M. Faqih Nurhadi L 4 4 4 3 15 75 4 3 4 4 15 75 75 75,00 

8 Kartika Sari P 4 4 4 3 15 75 4 4 3 4 15 75 70 73,33 

9 Eka Fitri W P 3 3 4 3 13 65 4 3 3 3 13 65 80 70,00 

10 Tri Fitri Nurul P 3 3 4 3 13 65 3 2 3 3 11 55 75 65,00 

11 Ayu Wahyuning R P 4 4 3 3 14 70 3 3 3 3 12 60 75 68,33 

12 Eka Nur Laili P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 3 12 60 65 61,67 

13 Khoiru Nissa P 3 3 4 3 13 65 4 3 3 3 13 65 80 70,00 

14 M. Ridwan L 4 4 4 3 15 75 3 3 4 4 14 70 75 73,33 

15 Khlolilah P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 2 11 55 60 58,33 

16 Mega Eksanti P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 3 12 60 70 63,33 

17 Mutiara R P 3 3 4 3 13 65 4 4 3 3 14 70 60 65,00 

18 Fina Damayanti P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 4 13 65 65 63,33 

19 Adelia Puteri A P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 2 11 55 70 61,67 

20 Rofiq Maulana L 4 4 4 4 16 80 4 4 4 4 16 80 85 81,67 

21 Dinda P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 3 12 60 70 63,33 

6
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Lampiran 7  : Rekap Nilai Data Siklus II Hasil Belajar Bermain Tenis Meja Siswa Kelas V SDN 02 Jetakkidul Tahun Pelajaran 2012 / 2013 

No. Nama JK 
Psikomotor 

J NP 
Afektif 

J NA NK 
Nilai 

Akhir S R F B P S Pd K 

1 Rifki Maulana L 4 4 4 4 16 80 4 4 3 3 14 70 70 73,33 

2 Indra Dafit Saputra L 4 4 4 4 16 80 4 4 3 4 15 75 80 78,33 

3 Lutfi Maulana L 4 4 4 4 16 80 4 4 5 4 17 85 80 81,67 

4 M. Afif Fikri L 4 4 4 3 15 75 4 4 5 4 17 85 85 81,67 

5 Fadlun Alfi Fikri L 4 4 4 3 15 75 4 4 3 3 14 70 70 71,67 

6 Abdul Hakam L 4 4 4 3 15 75 4 4 3 3 14 70 70 71,67 

7 M. Faqih Nurhadi L 3 4 4 4 15 75 4 3 4 4 15 75 75 75,00 

8 Kartika Sari P 4 4 4 3 15 75 4 4 4 4 16 80 70 75,00 

9 Eka Fitri W P 3 4 4 3 14 70 4 4 3 3 14 70 80 73,33 

10 Tri Fitri Nurul P 4 4 4 3 15 75 4 4 3 4 15 75 75 75,00 

11 Ayu Wahyuning R P 3 4 4 4 15 75 4 4 3 4 15 75 75 75,00 

12 Eka Nur Laili P 3 3 4 3 13 65 4 4 4 3 12 60 65 63,33 

13 Khoiru Nissa P 4 4 4 3 15 75 4 4 3 4 14 70 80 75,00 

14 M. Ridwan L 5 4 4 4 17 85 4 4 4 4 16 80 75 80,00 

15 Khlolilah P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 3 12 60 60 60,00 

16 Mega Eksanti P 3 3 4 4 14 70 4 4 3 3 14 70 70 70,00 

17 Mutiara R P 3 3 3 3 12 60 3 3 3 3 12 60 60 60,00 

18 Fina Damayanti P 3 3 4 3 13 65 3 3 3 3 12 60 65 63,33 

19 Adelia Puteri A P 4 3 4 4 15 75 4 3 4 4 15 75 70 73,33 

20 Rofiq Maulana L 4 4 5 4 17 85 4 4 4 4 16 80 85 83,33 

21 Dinda P 4 4 4 4 16 80 4 4 4 3 15 75 70 75,00 

6
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Keterangan : 

JK : Jenis Kelamin P : Perhatian 

S : Service  S : Sikap 

R : Received  Pd : Percaya Diri 

F : Forehand K : Kerjasama 

B : Backhand NA : Nilai Afektif 

J : Jumlah NK : Nilai Kognitif 

NP : Nilai Psikomotor 
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Lampiran  8 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Nama Sekolah  : SDN 02 Jetakkidul 

Kelas/ Semester : V / 2. 

Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

Tanggal   : 17 April 2013 

Waktu    : Siklus I 

Nama Guru/ Peneliti : Tohaya 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka pelajaran      

2. Keterampilan menjelaskan pelajaran      

3. Keterampilan mengelola kelas      

4. 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun 
     

5. Keterampilan memberi motivasi      

6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa      

7. 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa       

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran      

10. Keterampilan menutup pelajaran      

Jumlah Skor Tiap Butir   15 20  

Total Skor 70 

 

Keterangan 

Total skor : 

  

     Wonopringgo  , 17 April 2013 

Kolaborator    Obsever  

 

Agus Irianto    Tohaya 

     NIM. 6101911067 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

100
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Lampiran  9 

Lembar Observasi Aktivitas Guru 

Nama Sekolah  : SDN 02 Jetakkidul 

Kelas/ Semester : V / 2. 

Mata Pelajaran  : Penjasorkes 

Tanggal   : 1 Mei 2013 

Waktu    : Siklus II 

Nama Guru/ Peneliti : Tohaya 

No Indikator 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1. Keterampilan membuka pelajaran      

2. Keterampilan menjelaskan pelajaran      

3. Keterampilan mengelola kelas      

4. 

Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

RPP yang telah disusun 
     

5. Keterampilan memberi motivasi      

6. Keterampilan berinteraksi dengan siswa      

7. 
Keterampilan membimbing/mengarahkan 

siswa       

8. 
Keterampilan menetapkan metode 

pembelajaran dengan efektif      
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9. 
Keterampilan menggunakan media dan 

sumber pelajaran      

10. Keterampilan menutup pelajaran      

Jumlah Skor Tiap Butir    32 10 

Total Skor 84 

 

Keterangan 

Total skor :  

  

     Wonopringgo  , 1 Mei 2013 

Kolaborator    Obsever  

 

Agus Irianto    Tohaya 

     NIM. 6101911067 
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Lampiran 10 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Sekolah   : SD NEGERI 02 JETAKKIDUL 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester  : V / 2 

Alokasi Waktu  : 4  x  35 menit 

Siklus ke  : I 

Hari dan Tanggal : Rabu, 17 April 2013 

 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikan berbagai  gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dengan peraturan yang 

dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. 

Kompetensi Dasar : 1.1. Mempraktikan gerak dasar salah satu permainan bola 

kecil dengan koordinasi dan kontrol yang baik 

dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 

kerjasama, sportifitas, dan kejujuran. 

Indikator : 1. Melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

servis pada tenis meja. 

  2. Melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

forehand 

  3. Melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

backhand 

  4. Melakukan Teknik dasar gerakan smash 
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A. Tujuan Pembelajaran 

a) Psikomotor 

1. Siswa dapat irelakukan gerak dan teknik dasar pukulan servis pada 

tenis meja 

2. Siswa dapat melakukan gerak dan teknik dasar menerima bola 

3. Siswa dapat melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

forehand 

4. Siswa dapat melakukan gerak dan teknik dasar pukulan backhand 

b) Afektif 

1. Peserta didik mampu bekerja dengan temannya. 

2. Peserta didik lebih percaya diri dan meningkatkan keberanian dalam 

proses KBM. 

3. Peserta didik dapat menghargai dan toleransi sesama temen. 

c) Kognitif 

1. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana melakukan pukulan 

servis yang benar. 

2. Peserta didik dapat menjelaskan cara menerima servis dan 

mengembalikan bola ke area permainan lawan. 

B. Materi Pembelajaran 

Cabang permainan tenis meja 1.   1.  

Teknik servis 

> Kaki membuka dengan posisi aktif. 

> Bola dilempar sesuai dengan ketinggian yang diinginkan 

> Ayunkan lengan kemudian pukul bola dengan bed 

> Gerakkan lengan sesuai dengan arah yang dikehendaki. 
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2.   Teknik pukulan forehand 

> Posisi kaki tidak sejajar melainkan kaki kanan berada di samping kanan 

belakang kaki kiri dengan sikap berdiri dinamis. 

> Telapak tangan menghadap ke depan 

> Gerakkan lengan ke depan dengan posisi bed menghadap ke depan. 

> Pada saat memukul bola bed tidak boleh terlalu membuka dan menutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Teknik pukulan backhand. 

> Posisi kaki tidak sejajar melainkan kaki kiri berada di samping kiri depan 

kaki kiri dengan sikap berdiri dinamis. 

> Telapak tangan menghadap ke belakang. 

> Gerakkan lengan ke depan dengan posisi bed menghadap ke belakang. 

> Pada saat memukul bola bed tidak boleh terlalu membuka dan menutup. 
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4. Smash 

> Kedua kaki membuka lebih besar dari sikap kaki pada pukulan forehand 

> Tubuh berputar ke kanan dari pinggul 

> Lengan bergerak dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri dan dari atas ke 

bawah 

> Lengan atas diarahkan ke depan dan sudut posisi lengan dengan tubuh 

menjadi kecil 

> Kaki kembali ke posisi siap menerima bola dari lawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Metode Pembelajaran 

a. Komando 

b. Demonstrasi 

c. Timbal Balik 

d. Part and Whole (bagian dan keseluruhan) 

e. Latihan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„  
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D. Langkah-langkah pembelajaran 

1.   Pendahuluan (15 menit)  

Berbaris menjadi 3 sap menghadap ke utara,berdoa, presensi 

  

   

 Keterangan 

 :  Guru  

 :  Murid 

 

 

  

pemanasan dengan melakukan permainan hitam dan hijau dimodifikasi dengan 

melompat 

a) Kegiatan guru 

Menyiapkan dan memimpin doa dan melakukan presensi. Menyuruh 

siswa melakukan permainan yang diberikan guru 

b) Kegiatan siswa 

Mengikuti perintah guru 

Menjawab waktu dipanggil namanya saat persensi 

Memperhatikan guru 

Melakukan permainan Peraturan permainan: siswa dibagi menjadi dua 

kelompok tim hitam dan tim hijau, di buat satu baris setiap tim dan di 

hadapkan saling membelakangi, guru sebagai pengatur permainan, bila guru 

bilang hitam, tim hijau mengejar tim hitam dengan melompat dan tim hitam 

melompat ke depan lurus agar tidak tertangkap,bila tim hitam sampai bates 

belum tertangkap maka tim hijau menggendong tim hitam dari batas menuju 

ke posisi awal tetapi apabila tim hitam tertangkap maka tim hitam yang 

menggendong, apabila guru bilang hijau maka tim hitam yang mengejar.  
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2.  Inti (45 menit) 

Memberi panjelaian materi yang akan diberikan. Siswa 

melakukan gerak dan teknik dasar 

> Pukulan servis 

> Siswa dapat melakukan teknik dasar menerima bola. 

> Teknik dasar pukulan forehand 

> Teknik dasar pukulan backhand 

a) kegiatan guru Mendemonstrasikan 

gerakan 

b) kegiatan siswa 

Memperhatikan lalu melakukangerakan tersebut 3.   Penutup 

(10 menit) Pendinginan 

Siswa masih bersap,berpasangan melakukan gerakan meliuk ke kanan dan 

kiri sambil meraih tangan teman di sampingnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa   duduk   bersap,rapat,dan   saling   memijat,laki-laki   dan 

perempuan di pisah. 

berbaris 3 sap menghadap ke utara. 

evaluasi proses pembelajaran 

Menjelaskan materi,memberi pertanyaan    kepada siswa tentang 

materi tersebut 

Berdo'a dan siswa di bubarkan 

a) Kegiatan guru 

Memberi contoh, Menyuruh siswa, Menyuruh siswa, memberi 

pertanyaan, memimpin do'a dan membubarkan barisan. 
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b) Kegiatan siswa 

Menirukan    contoh    guru,    Melakukan    perintah    guru, 

Melakukan perintah guru,menjawab pertanyaan guru. E. Alat dan 

sumber belajar 1.    Alat/prasarana: 

a. Bet 

b. Bola 

c. Meja tenis 

d. Peluit 

2.    Sumber belajar 

a. Buku Penjasorkes Kelas V 

b. Edy Sih Mitranto. 2010. Pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan penjas orkes. Jakarta: pusat perbukuan, kementrian 

pendidikan nasional 

F.  Penilaian 

1.   Teknik penilaian 

a.   Tes Unjuk Kerja (Psikomotor) 

• Lakukan teknik  dasar  gerakan permainan tenis  meja (servis, menerima 

servis, pukulan forehand, dan pukulan backhand). 

• Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa, dengan rentang 

nilai seperti pada tabel. 

 

Nilai =      Jumlah skor yang diperoleh X 20 : 4 

 

b.   Afektif 

• Mentaati aturan permainan, kerjasama dengan teman satu tim dan 

tunjukkan perilaku sportif, keberanian, percaya diri dan menghargai 

teman. 

• Berikan penilaian terhadap perhatian dan perilaku siswa sewaktu 

mengikuti pelajaran. 
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• Skor penilaian seperti pada tabel. 

 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh  x  20 : 4 

 

 

 

c.    Kognitif 

• Menjawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-

pertanyaan mengenai konsep gerak dalam permainan tenis meja. 

• Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban siswa dengan rentang 

nilai seperti pada tabel. 

 

 

 Nilai  =  Jumlah skor yang diperoleh X 10  

 

 

b.    Nilai akhir siswa 

 

NA = Nilai psikomotor + Nilai afektif + Nilai kognitif :  3 
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2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA TEKNIK 

PERMAINAN TENIS MEJA 
 

No Aspek Yang Diniiai Skor Nilai 

1 Gerakan Pukulan servis. 1-5  

2 Gerakan Pukulan forehand. 1-5  

3 Gerakan pukulan backhand 1-5  

4 Gerakan pukulan smash 1-5  

 Jumlah Nilai -  

 Jumlah Nilai Maksimal: 100   

Keterangan: Indikator penilaian disesuaikan dengan teknik gerakan. 

 

 

 

 

RUBRIK PENILAIAN PERILAKU DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN TENIS MAJA 

 

  Perilaku yang Diharapkan Skor Nilai 

1.  Perhatian pelajaran. 1-5  

 2. Motivasi atau semangat. 1-5  

 3.  Keberanian dalam melakukan gerakan (percaya diri). 1-5  

 4. Kerjasama. 1-5  

Jumlah Nilai -  

JumlahNilai Maksimal: 100   
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RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN TENIS MAJA 

 

  Aspek yang Dinilai  Skor Nilai 

1. Sebutkan pukulan-pukulan dalam permainan Tenis Meja 1-5  

2. Sebutkan langkah – langkah dalam melakukan service 1-5  

3. Sebutkan cara posisi tubuh yang benar pada saat memukul 

bola 

  

Jumlah Nilai   

Jumlah Nilai Maksimal : 100   

 

 

3. Nilai Akhir Siswa 

    Nilai Akhir Siswa : 

Nilai Psikomotor = 

Nilai Afektif  = 

Nilai Kognitif  =   + 

 

 

 

 

  Jetakkidul, 17 April 2013 

 Mengetahui, 

 Kepala Sekolah Guru Penjasorkes 

 

 

 

 Ning Budiarti, S.Pd.SD Tohaya 

 NIP. 19670322 198806 2 001 NIM. 6101911067 
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Lampiran 11 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

  

Sekolah   : SD NEGERI 02 JETAKKIDUL 

Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 

Kelas / Semester  : V / 2 

Alokasi Waktu  : 4  x  35 menit 

Siklus ke  : II 

Hari dan Tanggal : Rabu, 1 Mei 2013 

 

Standar Kompetensi : 1. Mempraktikan berbagai  gerak dasar ke dalam 

permainan dan olahraga dengan peraturan yang 

dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya. 

Kompetensi Dasar : 1.1. Mempraktikan gerak dasar salah satu permainan bola 

kecil dengan koordinasi dan kontrol yang baik 

dengan peraturan yang dimodifikasi, serta nilai 

kerjasama, sportifitas, dan kejujuran. 

Indikator : 1. Melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

servis pada tenis meja. 

  2. Melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

forehand 

  3. Melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

backhand 

  4. Melakukan Teknik dasar gerakan smash 
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A. Tujuan Pembelajaran 

a) Psikomotor 

5. Siswa dapat irelakukan gerak dan teknik dasar pukulan servis pada 

tenis meja 

6. Siswa dapat melakukan gerak dan teknik dasar menerima bola 

7. Siswa dapat melakukan gerak dan teknik dasar pukulan 

forehand 

8. Siswa dapat melakukan gerak dan teknik dasar pukulan backhand 

b) Afektif 

4. Peserta didik mampu bekerja dengan temannya. 

5. Peserta didik lebih percaya diri dan meningkatkan keberanian dalam 

proses KBM. 

6. Peserta didik dapat menghargai dan toleransi sesama temen. 

c) Kognitif 

4. Peserta didik dapat menjelaskan bagaimana melakukan pukulan 

servis yang benar. 

5. Peserta didik dapat menjelaskan cara menerima servis dan 

mengembalikan bola ke area permainan lawan. 

B. Materi Pembelajaran 

Cabang permainan tenis meja 1.   1.  

Teknik servis 

> Kaki membuka dengan posisi aktif. 

> Bola dilempar sesuai dengan ketinggian yang diinginkan 

> Ayunkan lengan kemudian pukul bola dengan bed 

> Gerakkan lengan sesuai dengan arah yang dikehendaki. 
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2.   Teknik pukulan forehand 

> Posisi kaki tidak sejajar melainkan kaki kanan berada di samping kanan 

belakang kaki kiri dengan sikap berdiri dinamis. 

> Telapak tangan menghadap ke depan 

> Gerakkan lengan ke depan dengan posisi bed menghadap ke depan. 

> Pada saat memukul bola bed tidak boleh terlalu membuka dan menutup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Teknik pukulan backhand. 

> Posisi kaki tidak sejajar melainkan kaki kiri berada di samping kiri depan 

kaki kiri dengan sikap berdiri dinamis. 

> Telapak tangan menghadap ke belakang. 

> Gerakkan lengan ke depan dengan posisi bed menghadap ke belakang. 

> Pada saat memukul bola bed tidak boleh terlalu membuka dan menutup. 
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4. Smash 

> Kedua kaki membuka lebih besar dari sikap kaki pada pukulan forehand 

> Tubuh berputar ke kanan dari pinggul 

> Lengan bergerak dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri dan dari atas ke 

bawah 

> Lengan atas diarahkan ke depan dan sudut posisi lengan dengan tubuh 

menjadi kecil 

> Kaki kembali ke posisi siap menerima bola dari lawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Metode Pembelajaran 

a. Komando 

b. Demonstrasi 

c. Timbal Balik 

d. Part and Whole (bagian dan keseluruhan) 

e. Latihan 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„  
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D. Langkah-langkah pembelajaran 

1.   Pendahuluan (15 menit)  

Berbaris menjadi 3 sap menghadap ke utara,berdoa, presensi 

  

   

 Keterangan 

 :  Guru  

 :  Murid 

 

 

  

pemanasan dengan melakukan permainan hitam dan hijau dimodifikasi dengan 

melompat 

a) Kegiatan guru 

Menyiapkan dan memimpin doa dan melakukan presensi. Menyuruh 

siswa melakukan permainan yang diberikan guru 

b) Kegiatan siswa 

Mengikuti perintah guru 

Menjawab waktu dipanggil namanya saat persensi 

Memperhatikan guru 

Melakukan permainan Peraturan permainan: siswa dibagi menjadi dua 

kelompok tim hitam dan tim hijau, di buat satu baris setiap tim dan di 

hadapkan saling membelakangi, guru sebagai pengatur permainan, bila guru 

bilang hitam, tim hijau mengejar tim hitam dengan melompat dan tim hitam 

melompat ke depan lurus agar tidak tertangkap,bila tim hitam sampai bates 

belum tertangkap maka tim hijau menggendong tim hitam dari batas menuju 

ke posisi awal tetapi apabila tim hitam tertangkap maka tim hitam yang 

menggendong, apabila guru bilang hijau maka tim hitam yang mengejar.  
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2.  Inti (45 menit) 

Memberi panjelaian materi yang akan diberikan. Siswa 

melakukan gerak dan teknik dasar 

> Pukulan servis 

> Siswa dapat melakukan teknik dasar menerima bola. 

> Teknik dasar pukulan forehand 

> Teknik dasar pukulan backhand 

c) kegiatan guru Mendemonstrasikan 

gerakan 

d) kegiatan siswa 

Memperhatikan lalu melakukangerakan tersebut 3.   Penutup 

(10 menit) Pendinginan 

Siswa masih bersap,berpasangan melakukan gerakan meliuk ke kanan dan 

kiri sambil meraih tangan teman di sampingnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siswa   duduk   bersap,rapat,dan   saling   memijat,laki-laki   dan 

perempuan di pisah. 

berbaris 3 sap menghadap ke utara. 

evaluasi proses pembelajaran 

Menjelaskan materi,memberi pertanyaan    kepada siswa tentang 

materi tersebut 

Berdo'a dan siswa di bubarkan 

a) Kegiatan guru 

Memberi contoh, Menyuruh siswa, Menyuruh siswa, memberi 

pertanyaan, memimpin do'a dan membubarkan barisan. 
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b) Kegiatan siswa 

Menirukan    contoh    guru,    Melakukan    perintah    guru, 

Melakukan perintah guru,menjawab pertanyaan guru. E. Alat dan 

sumber belajar 1.    Alat/prasarana: 

a. Bet 

b. Bola 

c. Meja tenis 

d. Peluit 

2.    Sumber belajar 

a. Buku Penjasorkes Kelas V 

b. Edy Sih Mitranto. 2010. Pendidikan jasmani olahraga dan 

kesehatan penjas orkes. Jakarta: pusat perbukuan, kementrian 

pendidikan nasional 

F.  Penilaian 

1.   Teknik penilaian 

a.   Tes Unjuk Kerja (Psikomotor) 

• Lakukan teknik  dasar  gerakan permainan tenis  meja (servis, menerima 

servis, pukulan forehand, dan pukulan backhand). 

• Berikan penilaian terhadap kualitas unjuk kerja siswa, dengan rentang 

nilai seperti pada tabel. 

 

Nilai =      Jumlah skor yang diperoleh X 20 : 4 

 

b.   Afektif 

• Mentaati aturan permainan, kerjasama dengan teman satu tim dan 

tunjukkan perilaku sportif, keberanian, percaya diri dan menghargai 

teman. 

• Berikan penilaian terhadap perhatian dan perilaku siswa sewaktu 

mengikuti pelajaran. 
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• Skor penilaian seperti pada tabel. 

 

Nilai = Jumlah skor yang diperoleh  x  20 : 4 

 

 

 

c.    Kognitif 

• Menjawab secara lisan atau peragakan dengan baik, pertanyaan-

pertanyaan mengenai konsep gerak dalam permainan tenis meja. 

• Berikan penilaian terhadap kualitas jawaban siswa dengan rentang 

nilai seperti pada tabel. 

 

 

 Nilai  =  Jumlah skor yang diperoleh X 10  

 

 

b.    Nilai akhir siswa 

 

NA = Nilai psikomotor + Nilai afektif + Nilai kognitif :  3 
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2. Rubrik Penilaian 

RUBRIK PENILAIAN UNJUK KERJA TEKNIK 

PERMAINAN TENIS MEJA 
 

No Aspek Yang Diniiai Skor Nilai 

1 Gerakan Pukulan servis. 1-5  

2 Gerakan Pukulan forehand. 1-5  

3 Gerakan pukulan backhand 1-5  

4 Gerakan pukulan smash 1-5  

 Jumlah Nilai -  

 Jumlah Nilai Maksimal: 100   

Keterangan: Indikator penilaian disesuaikan dengan teknik gerakan. 

 

 

 

 

RUBRIK PENILAIAN PERILAKU DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN TENIS MAJA 

 

  Perilaku yang Diharapkan Skor Nilai 

1.  Perhatian pelajaran. 1-5  

 2. Motivasi atau semangat. 1-5  

 3.  Keberanian dalam melakukan gerakan (percaya diri). 1-5  

 4. Kerjasama. 1-5  

Jumlah Nilai -  

JumlahNilai Maksimal: 100   
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RUBRIK PENILAIAN KOGNITIF DALAM PEMBELAJARAN 

PERMAINAN TENIS MAJA 

 

  Aspek yang Dinilai  Skor Nilai 

1. Sebutkan pukulan-pukulan dalam permainan Tenis Meja 1-5  

2. Sebutkan langkah – langkah dalam melakukan service 1-5  

3. Sebutkan cara posisi tubuh yang benar pada saat memukul 

bola 

  

Jumlah Nilai   

Jumlah Nilai Maksimal : 100   

 

 

6. Nilai Akhir Siswa 

    Nilai Akhir Siswa : 

Nilai Psikomotor = 

Nilai Afektif  = 

Nilai Kognitif  =   + 

 

 

 

 

  Jetakkidul, 1 Mei 2013 

 Mengetahui, 

 Kepala Sekolah Guru Penjasorkes 

 

 

 

 Ning Budiarti, S.Pd.SD Tohaya 

 NIP. 19670322 198806 2 001 NIM. 6101911067 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 
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  Membariskan siswadan  presensi  
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Kegiatan Pemanasan Inti (Permaianan Bola Ranting) 
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Proses Pemanasan(Lintang Alih) 
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Memantulkan Bola dengan Media Dinding 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memantulkan Bola dengan Media Dinding 
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Proses Kegitan Bermain Tenis Meja 
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  Pendinginan  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


