
 
 

i 
 

 

 

PENGARUH MINAT DAN KETRAMPILAN TERHADAP 

IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PERMAINAN TONNIS DI 

SEKOLAH DASAR NEGERI OLEH GURU-GURU 

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SE-

KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 untuk 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Universitas Negeri 

Semarang 

 

 

Oleh: 

Nama : Febri Budi Prihatmoko 

Nim : 6102411047 

 

 

 

PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI 

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



 
 

ii 
 

ABSTRAK 

Febri Budi Prihatmoko, Ranu Baskora 2016. Pengaruh Minat dan Ketrampilan 
Terhadap Implementasi Pembelajaran Permainan Tonnis Sekolah Dasar Negeri 
Oleh Guru-Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Se-Kecamatan 
Alian Kabupaten Kebumen tahun 2015.  

Kata Kunci: Pengaruh, Minat, Ketrampilan, Implementasi Pembelajaran Tonnis 

       Permasalahan dalam penelitian ini adalah setelah sosialisasi tonis yang 
diadakan oleh peneliti di Kabupaten Kebumen, peneliti ingin mengetahui 
seberapa besar pengaruh minat dan ketrampilan bermain tonnis terhadap 
implementasi pembelajaran permainan tonnis sekolah dasar negeri oleh guru-
guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Se-Kecamatan Alian 
Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
minat dan kemampuan terhadap implementasi pembelajaran permainan tonnis 
sekolah dasar negeri oleh guru-guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 
Se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2015/2016. 

       Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Korelasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 
sekolah dasar sekecamatan Alian Kebumen yang berjumlah 33 orang. Sampel 
yang digunakan dari penelitian ini adalah guru pendidikan jasmani sekolah dasar 
sekecamatan Alian Kebumen. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan 
menggunakan total sampling. Metode pengumpulan datanya menggunakan 
metode angket, metode dokumentasi, dan observasi. Uji validitas instrumen 
dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (p value) 
dengan taraf signifikan 5% atau 0,05 dan uji reliabilitas instrumen minat sebesar 
0,981, ketrampilan sebesar 0,965 dan implementasi pembelajaran tonnis sebesar 
0,979. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 
deskriptif dan uji pengaruh menggunakan analisi regresi berganda dengan 
pengolahan statistik spss 16. 

       Berdasarkan analisis data yang diperoleh ada pengaruh yang positif antara 
lain: minat, ketrampilan dan implementasi, besar pengaruhnya ditunjukkan oleh 
koefisien determinasi didapatkan hasil besarnya 26,3% pengaruh minat dan 
ketrampilan terhadap implementasi pembelajaran permainan tonnis.  73,7% 
sisanya implementasi pembelajaran tonnis ditentukan oleh variabel lain yang 
tidak termasuk dalam penelitian ini. 

     Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh pada minat dan 
ketrampilan guru terhadap implementasi pembelajaran permainan tonnis sekolah 
dasar negeri oleh guru-guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Se-
Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Saran dari penelitian yang dapat 
diberikan adalah guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan hendaknya 
lebih meningkatkan minat dan ketrampilan bermain tonnis supaya bisa 
mengimplikasikan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

 Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada dijalan allah (HR. 

Turmudzi) 

 Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 

memudahkannya mendapat jalan ke syurga ( H.R Muslim) 

 Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles) 

 Sesungguhnya bersama kesukaran ada keringanan, karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain) dan berharaplah kepada tuhanmu ( 

Q.S Al Insyirah :6-8) 

 Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi tiba, janganlah tunggu 

waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan 

manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu (Umar bin Khattab) 

 Jadilah seperti karang di lautan yang selalu kuat meskipun terus dihantam 

ombak dan lakukanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang 

lain, karena hidup tidak abadi. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

       Olahraga adalah suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaannya tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian 

dari kehidupan masyarakat. Olahraga juga sudah menjadi trend masyarakat baik 

orang tua ataupun anak muda, bahkan anak-anak karena olahraga mempunyai 

manfaat untuk kesehatan, tetapi tidak hanya itu saja olahraga juga sebagai 

sarana pendidikan bahkan menjadi ajang prestasi. Peranannya dalam kehidupan 

sangat penting bagi manusia untuk membentuk tubuh menjadi sehat jasmani dan 

rohani. Olahraga di Indonesia merupakan suatu kegiatan yang sangat 

diperhatikan oleh pemerintah.  

       Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan 

Nasional Pasal 9 juga disebutkan bahwa setiap warga Negara mempunyai hak 

yang sama untuk: (a) melakukan kegiatan olahraga; (b) memperoleh pelayanan 

dalam kegiatan olahraga; (c) memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga 

yang sesuai dengan bakat dan minatnya; (d) memperoleh pengarahan, 

dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan; (e) 

menjadi pelaku olahraga; (f) mengembangkan industri olahraga 

(Mutohir,2007:27). 

       Tonnis merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang 

dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang melalui Fakultas Ilmu 

Keolahragaan. Tri Nurharsono dan Sri Haryono (2011:5) menyatakan bahwa
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       Tonnis adalah jenis permainan menggunakan bola kecil dan paddle atau 

pemukul yang terbuat dari kayu, dilakukan oleh satu atau dua pemain yang saling 

berhadapan dalam lapangan berbentuk persegi empat yang dibatasi net pada 

bagian tengahnya dengan cara memukul bola untuk mengembalikan bola yang 

dipukul lawannya sampai salah satu pemain memenangkan reli dan game dengan 

memperoleh skor sesuai peraturan yang diberlakukan. Permainan tonnis sudah 

terdaftar atas Hak Karya Intelektual HAKI Universitas Negeri Semarang, pada 

Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 045097 tanggal 20 

November 2009. Sehubungan hal tersebut, tonnis telah disosialisasikan di 

kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Unnes kegiatan pelatihan di 

sekolah, kelompok karang taruna baik di tingkat daerah maupun nasional. 

Selanjutnya tonnis diharapkan dapat memberikan keberagaman jenis olahraga 

permainan yang dapat dimainkan oleh semua lapisan masyarakat secara luas 

pada akhirnya akan menjadi salah satu cabang olahraga di tingkat nasional dalam 

mencapai prestasi olahraga ditingkat internasional.  

       Kecamatan Alian merupakan salah satu kecamatan yang masuk dalam 

wilayah pemerintah Kabupaten Kebumen letaknya di tengah-tengah antara 

pebukitan dan daratan rendah. Beberapa desa masih terpencil, karena letaknya 

yang jauh dari jalan raya, ada jalan yang masih berupa jalan batu belum aspal, 

bahkan ada beberapa yang masih berupa jalan tanah. Beberapa sarana dan 

prasarana umum sudah ada di Kecamatan Alian, diantaranya adalah di bidang 

pendidikan, sudah ada sekolah dari tingkat Taman kanak-kanak sampai ke tingkat 

Sekolah Menengah Pertama. Bidang olahraga sudah ada beberapa lapangan 

sepak bola, lapangan voli dan lapangan bulu tangkis (indoor ataupun outdoor)  
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       Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui tentang minat dan ketrampilan 

guru-guru PJOK di SDN se Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dalam bermain 

tonnis dan implementasinya dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran 

adalah suatu usaha, perbuatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, dengan 

sistematis, mendayagunakan semua potensi yang dimiliki, baik fisik, mental serta 

dana, panca indera, otak dan anggota tubuh lainya, demikian pula aspek-aspek 

kejiwaan seperti intelegensi, bakat, minat, motivasi, ketrampilan dan sebagainya 

(Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno 1997:34). sosialisasi tentang olahraga tonnis 

juga belum pernah dilaksanakan di Kabupaten Kebumen.       

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka diadakan penelitian dengan judul 

“PENGARUH MINAT DAN KETRAMPILAN TERHADAP IMPLEMANTASI 

PEMBELAJARAN TONNIS DI SEKOLAH DASAR NEGERI OLEH GURU-GURU 

PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN SE-KECAMATAN 

ALIAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015”. Alasan diambilnya judul ini 

adalah: 

1. Olahraga permainan tonnis terbilang masih baru di Kecamatan Alian 

Kabupaten Kebumen. 

2. Minat guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan sekolah dasar 

terhadap olahraga permainan tonnis serta implementasi pembelajaran 

sekolah dasar. 

3. Mengukur ketrampilan guru-guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  

se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen dalam bermain tonnis. 

4. Dengan kondisi yang masih pedesaan sangat cocok untuk mensosialisasikan 

dan mengembangkan olahraga permainan tonnis dengan filosofi mudah, 

murah, meriah dan menyenangkan. 
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       Mengetahui permasalahan di atas maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan yakni Drs. Tri 

Nurharsono, M.Pd dan Sri Haryono, S.Pd. M.Pd, selaku pencipta olahraga 

permainan tonnis yang merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Unnes dan segenap warga Unnes yang berkepentingan dalam kegiatan 

sosialisasi permainan tonnis. 

1.2 Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan uraian dalam latar belakang, berbagai permasalahan yang perlu 

dipertimbangkan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Minat guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan  Sekolah Dasar 

Se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen terhadap implementasi 

pembelajaran olahraga permainan tonnis. 

1.2.2 Implementasi pembelajaran permainan tonnis belum menyeluruh dalam 

pembelajaran di Sekolah Dasar Se-Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen. 

1.2.3 Kreatifitas ketrampilan bermain tonnis. 

1.3 Pembatasan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, 

tidak semua masalah dapat dibahas, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan 

waktu yang digunakan untuk memperdalam analisis data. Oleh karena itu 

penelitian ini hanya memfokuskan pada pengaruh minat dan ketrampilan terhadap 

implementasi  pembelajaran tonnis di sekolah dasar negeri oleh guru-guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan se-Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen. 
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1.4  Rumusan Masalah  

       Masalah dapat dirumuskan secara jelas apabila terdapat pembatasan 

masalah yang akan diteliti, sehingga dapat membantu dan mempermudah 

keberhasilan proses penelitian. Rumusan masalah yang diteliti dibatasi sebagai 

berikut: 

1.4.1 Adakah pengaruh minat dan ketrampilan guru pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan  Sekolah Dasar Se-Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen terhadap impementasi pembelajaran permainan tonnis? 

1.4.2 Seberapa besarkah pengaruh minat guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan Sekolah Dasar Se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 

terhadap implementasi pembelajaran permainan tonnis? 

1.5 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui minat dan kemampuan 

terhadap implementasi pembelajaran tonnis di sekolah dasar oleh guru-guru 

pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan Se-Kecamatan Alian Kabupaten 

Kebumen Tahun Pelajaran 2015/2016. 

1.6 Manfaat Penelitan 

       Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Bagi Mahasiswa 

1.6.1.1 Dapat mengapplikasikan ilmu yang didapat selama ini di bangku kuliah. 

1.6.1.2 Meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan, menganalisa dan 

menyimpulkan suatu permasalahan teknis serta bisa mengembangkan 

wawasan dan cakrawala berpikir. 

1.6.1.3 Untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi sebagai syarat untuk mencapai 

gelar sarjana pendidikan 
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1.6.2 Bagi Perguruan Tinggi 

1.6.2.1 Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat terutama dibidang 

pendidikan. 

1.6.2.2 Sebagai bahan evaluasi akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan 

1.6.3 Bagi Masyarakat 

 Supaya masyarakat bisa mengetahui olahrga permainan tonnis yang masih 

hangat diperbincangkan sekarang ini, serta meningkatkan minat khususnya di 

Sekolah Dasar Se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Sehingga bisa 

mengambil langkah-langkah untuk mengevaluasi dan memperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Minat 

2.1.1 Definisi 

       Slameto (2010: 57) mengemukakan minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati 

seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. 

Mappiare (1982 : 62) mengemukakan minat adalah suatu perangkat mental yang 

terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa 

takut, atau kecenderungan kecenderungan lain yang mengarahkan individu 

kepada suatu pilihan tertentu. Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk 

memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat 

terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten 

dengan rasa senang atau dengan kata lain, minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat tidak hanya diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa 

anak didik lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, tetapi dapat juga 

diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan (syaiful bahri 

djamarah,2008:166). 

       Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Secara 

konsisten dengan rasa senang, ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, dan 

dapat juga diimplementasikan melalui partisipasi aktif dalam suatu kegiatan atau 
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kecenderungan-kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu 

pilihan tertentu. 

2.1.2 Indikator minat 

Indikator minat terdiri dari: 

1. Perhatian 

Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu 

aktivitas yang dilakukan. Macam-macam perhatian adalah sebagai berikut:  

1) Atas dasar intensitasnya, yaitu banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

sesuatu aktivitas atau pengalaman batin, maka dibedakan menjadi: 

(1) Perhatian intensif 

(2) Perhatian tidak insentif 

2) Atas dasar cara timbulnya, perhatian dibedakan menjadi: 

(1) Perhatian spontan (perhatian tak sekehendak, perhatian tak sengaja) 

(2) Perhatian sekehendak (perhatian disengaja, perhatian refleksi) 

3) Atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian, perhatian dibedakan 

menjadi: 

(1) Perhatian terpencar (distributif) 

(2) Perhatian terpusat (konsentratif). 

       Hal-hal yang menarik perhatian antara lain: 1) Dipandang dari segi objek, 

maka dapat dirumuskan bahwa “hal yang menarik perhatian adalah hal yang 

keluar dari konteksnya” atau kalau dikatakan secara sederhana “hal menarik 

perhatian adalah hal yang lain dari lain-lainnya. 2) Dipandang dari subjek yang 

memperhatikan maka dapat dirumuskan bahwa: “hal yang menarik perhatian 

adalah yang sangat bersangkut-paut dengan pribadi si objek. 

       Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perhatian yaitu: 1) Pembawaan, 

adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang direaksi, 
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maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian terhadap objek tertentu. 2) 

Latihan dan kebiasaan, meskipun dirasa tidak ada bakat pembawaan tentang 

suatu bidang, tetapi karena hasil daripada latihan-latihan/kebiasaan, dapat 

menyebabkan mudah timbulnya perhatian terhadap bidang tersebut. Misalnya: ali 

sejak kecil hidup dikalangan seni musik. Dia merasa tidak mempunyai 

pembawaan tentang seni musik. Tetapi karena dia banyak berkenalan dengan 

suasana “kemusikan” dan sering pula ikut berlatih musik, maka perhatian 

terhadap seni musik cukup ada. 3) Kebutuhan, adanya kebutuhan tentang 

sesuatu memungkinkan timbulnya perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan 

merupakan dorongan sedangkan dorongan itu mempunyai tujuan yang harus 

dicurahkan kepadanya. Dengan demikian perhatian terhadap hal-hal tersebut 

pasti ada. Demi tercapainya sesuatu tujuan, disamping perhatian juga perasaan 

dan kemauan memberi dorongan yang tidak sedikit pengaruhnya. 4) Kewajiban, 

di dalam kewajiban terkandung tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh orang 

yang bersangkutan. Bagi orang yang bersangkutan dan menyadari atas 

kewajibannya sekaligus menyadari pula atas kewajibannya itu. Dia tidak akan 

bersikap masa bodoh. Entak kewajiban tersebut cocok atau tidak, menyenangkan 

atau tidak, bagi orang dewasa sudah dapat mempertimbangkan kesanggupan-

kesanggupannya untuk menerima suatu tugas. Maka demi terlaksananya suatu 

tugas, apa yang menjadi kewajibannya akan dijalankan dengan penuh perhatian. 

5) Keadaan jasmani, sehat tidaknya jasmaninya, segar tidak badan sangat 

mempengaruhi perhatian kita terhadap sesuatu objek. Misalnya: badan dalam 

keadaan lelah ditambah agak kurangnya sehat. Dengan kondisi semacam itu kita 

harus menyelesaikan soal-soal ilmu pasti yang pelik sekali. Apa yag terjadi? 

Kemungkinan besar perhatian kita banyak terganggu. 6) Suasana jiwa, keadaan 

batin, perasaan, fantasi, pikiran dan sebagainya sangat mempengaruhi perhatian 
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kita, mungkin dapat membantu, dan sebaliknya dapat juga menghambat. 7) 

Suasana di sekitar, adanya bermacam-macam perangsang di sekitar kita, seperti 

kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan dan 

sebagainya dapat mempengaruhi perhatian kita. 8) Kuat tidaknya perangsang dari 

objek itu sendiri berapa kuatnya perangsang yang bersangkutan dengan objek 

perhatian sangat mempengaruhi perhantian kita. Kalau objek itu memberikan 

perangsang yang kuat, kemungkinan perhatian kita terhadap objek itu cukup 

besar. Sebaliknya kalau objek itu memberikan perangsang yang lemah, perhatian 

kita juga tidak begitu besar. 

2. Perasaan  

Abu ahmadi (2003:101) mengemukakan perasaan adalah suatu keadaan 

kerohanian atau peristiwa kejiwaan yang kita dialami dengan senang atau tidak 

senang dalam hubungan dengan peristiwa mengenal dan bersifat subjektif. Jadi 

unsur-unsur  perasaan itu ialah: 

1) Bersifat subjektif daripada gejala mengenal 

2) Bersangkut paut dengan gejala mengenal 

3) Perasaan dialami sebagai rasa senang atau tidak senang, yang 

tingkatannya tidak sama. 

       Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang dan 

berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lain. Oleh sebab itu tanggapan 

perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan 

orang lain, terhadap hal yang sama. Gejala perasaan  kita tergantung pada: 

1. Keadaan jasmani, misalnya badan kita dalam keadaan sakit, perasaan kita 

lebih mudah tersinggung daripada kalau badan kita dalam keadaan sehat dan 

segar. 
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2. Pembawaan, ada orang yang mempunyai pembawaan berperasaan halus, 

sebaliknya ada pula yang kebal perasaannya. 

3. Perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu. Karena itu 

mudah dimengerti bahwa keadaan yang pernah mempengaruhinya dapat 

memberikan corak dalam perkembangan perasaannya. 

Macam-macam perasaan 

Kohntamm memberikan klasifikasi perasaan sebagai berikut: 

1. Perasaan keinderaan 

Perasaan ini adalah perasaan yang berhubungan dengan alat-alat indera, 

misalnya perasaan yang berhubungan dengan pengecapan, umpamanya 

asam asin, pahit manis, yang berhubungan dengan bau dan sebagainya. Juga 

termasuk dalam hal ini perasaan-perasaan lapar, haus, sakit, lelah dan 

sebagainya. 

2. Perasaan kejiwaan 

Dalam golongan ini perasaan masih dibedakan lagi atas: 

1) Perasaan intelektual 

2) Perasaan kesusilaan 

3) Perasaan keindahan 

4) Perasaan kemasyarakatan 

5) Perasaan harga diri 

6) Perasaan ke Tuhanan        

       Disamping itu, Max Scheler mengajukan pendapat bahwa ada 4 macam 

tingkat dalam perasaan, yaitu: 1) Perasaan tingkat sensoris, Perasaan ini 

merupakan perasaan yang berdasarkan atas kesadaran yang berhubungan 

dengan stimulus pada kejasmanian, misalnya rasa sakit, panas, dingin. 2) 

Perasaan ini tergangtung kepada keadaan jasmani seluruhnya, misalnya rasa 
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segar, lelah dan sebagainya. 3) Perasaan kejiwaan, Perasaan ini merupakan 

perasaan seperti rasa gembira, susah, takut. 4) Perasaan kepribadian, Perasaan 

ini merupakan perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, 

misalnya perasaan harga diri, perasaan putus asa, perasaan puas (Bigot, 

Kohnstamm, Palland, 1950). 

3. Berpartisipasi Aktif 

Seseorang akan berpartisipasi aktif akan sesuatu objek yang mengakibatkan 

orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan 

dari objek tersebut. Menurut tim penyusun kamus pusat dan pengembangan 

Bahasa Indonesia (1995:20) “Aktifitas adalah keaktifan atau kegiatan kerja”.  

2.1.3 Faktor-Faktor yang Menimbulkan Minat 

       Minat timbul bila ada pehatian dengan kata lain minat merupakan sebab dan 

akibat dari perhatian. Seseorang yang mempunyai perhatian terhadap sesuatu 

yang dipelajari maka ia mempunyai sikap yang positif dan merasa senang 

terhadap hal tersebut, sebaliknya perasaan tidak senang akan menghambat. 

Minat timbul karena adanya faktor interen dan eksteren yang menentukan minat 

seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat seseorang, yaitu: 

1. Motivasi  

Minat seseorang akan semakin tinggi bila disertai motivasi, baik yang bersifat 

internal maupun eksternal. Menurut D.P. tampubolon (1993:41) minat merupakan 

“perpaduan antara keinginan dan kemampuan yang dapat berkembang jika ada 

motivasi”.  

2. Belajar  

Minat dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan belajar individu yang 

semula tidak menyenangi suatu pelajaran tertentu, lama kelamaan lantaran 

bertambahnya pengetahuan mengenai pelajaran tersebut, minat pun tumbuh 
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sehingga individu akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. Hal ini 

sesuai dengan pendapatnya Singgih D. Gunarsa dan Ny. Singgih D.G (1989:68) 

bahwa “minat akan timbul dari sesuatu yang diketahui dan kita dapat mengetahui 

sesuatu dengan belajar, karena itu semakin banyak belajar semakin luas pula 

bidang minat”. 

3. Lingkungan 

Melalui pergaulan seseorang akan terpengaruh minatnya. Hal ini ditegaskan 

oleh pendapat yang dikemukakan oleh Crowl dan A.Crow (1988:352) bahwa “ 

minat dapat diperoleh dari kemudian sebagai dari pengalaman mereka dari 

lingkungan dimana mereka tinggal”. Besar kecilnya pengaruh lingkungan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung kepada keadaan 

lingkungan individu itu sendiri serta jasmani dan rohaninya. 

4. Media massa 

Apa yang ditampilkan dimedia massa, baik media cetak ataupun media 

elektronik, dapat menarik dan merangsang khalayak untuk memperhatikan dan 

menirunya. Pengaruh tersebut menyangkut istilah, gaya hidup, nilai-nilai, dan juga 

perilaku sehari-hari. Minat khalayak dapat terarah pada apa yang dilihat, 

didengar, atau diperoleh dari media massa. 

 

5. Fasilitas  

Berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana, baik yang berada di rumah, di 

sekolah, dan di masyarakat memberikan pengaruh yang positif dan negatif. 

Sebagai contoh: bila fasilitas yang mendukung upaya pendidikan lengkap 

tersedia, maka timbul minat individu untuk menambah wawasannya. Tetapi 

apabila fasilitas yang ada justru mengikis minat pendidikannya, seperti 

merebaknya tempat-tempat hiburan yang ada di kota-kota besar, tentu hal ini 
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berdampak negatif bagi pertumbuhan minat yang sudah ada dalam diri setiap 

individu. 

2.1.4 Bentuk-bentuk Minat 

       Menurut M. Buchori (1991:136) minat dapat dibedakan menjadi dua macam 

yaitu: 

1. Minat Primitif 

Minat primitif disebut minat yang bersifat biologis, seperti kebutuhan makan, 

minum, bebas bergaul dan sebagainya. Jadi pada jenis minat ini meliputi 

kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan 

untuk mempertahankan organisme.  

2. Minat Kultural 

Minat kultural atau dapat disebut juga minat sosial yang berasal atau diperoleh 

dari proses belajar. Jadi minat kultural disini lebih tinggi nilainya dari pada 

minat primitif. 

2.1.5 Macam- macam Minat 

       Menurut Dewa Ketut Sukardi ( 1994 : 83 ) mengemukakan bahwa ada tiga 

cara yang dapat digunakan untuk menentukan minat, yaitu: 

 

1.  Minat yang diekspresikan Expressed Interest 

Seseorang dapat mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata 

tertentu. Misal: seseorang mungkin mengatakan bahwa dirinya tertarik dalam 

mengumpulkan mata uang logam, perangko dan lain-lain. 

2.  Minat yang diwujudkan Manifest Interest 

Seseorang dapat mengungkapkan minat bukan melalui kata-kata melainkan 

dengan tindakan atau perbuatan, yaitu ikut serta dan berperan aktif dalam 
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suatu kegiatan. Misal: kegiatan olahraga, pramuka dan sebagainya yang 

menarik perhatian. 

3.  Minat yang diinventariskan Inventoral Interest 

Seseorang menilai minatnya agar dapat diukur dengan menjawab terhadap 

sejumlah pertanyaan tertentu atau urutan pilihannya untuk kelompok aktivitas 

tertentu. Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur minat seseorang disusun 

dengan menggunakan angket. 

2.1.6 Teori Perkembangan Minat 

1. Minat memainkan peranan yang sangat penting dalam keberhasilan belajar. 

2. Menyukai minat secara obyektif akan kurang berarti jika pengukuran itu hanya 

mempertimbangkan hal-hal yang penting dalam jangka waktu yang pendek. 

3. Keberhasilan seseorang dalam belajar bukan hanyalah memiliki karakteristik 

bakat dan  kemampuan  yang sama,  tetapi memiliki minat sebagaimana 

adanya. 

2.2 Ketrampilan 

       Ketrampilan dalam bidang pendidikan jasmani dan olahraga identik dengan 

ketrampilan motorik. Menururt (Andi Suhendro,dkk:3.4) “Klasifikasi ketrampilan 

motorik diperlukan sebagai dasar untuk menentukan materi apa yang harus 

diajarkan terlebih dahulu, dan pola pembelajaran apa yang tepat untuk digunakan, 

sesuai dengan kompleksitas suatu ketrampilan”. 

       Berdasarkan keterlibatan otot atau keseksamaan gerak, Singer dalam buku 

andi suhendro,dkk (2001) membagi keterampilan motorik menjadi dua yaitu: 1) 

ketrampilan motorik kasar (gross motor skills) dan 2) ketrampilan motorik halus 

(fine motor skills). Ketrampilan motorik kasar mengacu kepada besar dan luasnya 
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penggunaan otot-otot tubuh, sedangkan ketrampilan motorik halus lebih dominan 

pada kemampuan sensomotorik. 

       Magill dalam buku andi suhendro,dkk (2001) menyusun klasifikasi 

ketrampilan motorik ditinjau dari awal dan akhirnya suatu gerakan, dan 

mengelompokan menjadi tiga, yaitu: 1) ketrampilan motorik distrik atau terputus, 

2) ketrampilan motorik kontinu atau berantai, dan 3) ketrampilan motorik serial 

atau berkelanjutan. Ketrampilan motorik distrik adalah ketrampilan motorik yang 

dapat diamati kapan dimulai dan kapan berakhirnya suatu kegiatan. Contoh 

memukul bola. Ketrampilan motorik kontinu merupakan gabungan dari beberapa 

ketrampilan motorik distrik yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh 

gerakan passing bola voli berpasangan yang dilakukan secara berulang. 

Ketrampilan motorik serial adalah ketrampilan motorik yang tidak jelas kapan 

dimulai dan berakhirnya suatu gerakan. Kegiatan ini dapa berlangsung dan 

berhenti sewaktu-waktu. Contoh gerakan ini adalah bersepeda, berlari, 

mengemudi mobil, dan sebagainya. 

       Menurut Oxendine dan Singer dalam buku andi suhendro,dkk (2001), 

berdasarkan irama gerak dan stabilitas lingkungan, ketrampilan motorik dapat 

dikelompokkan menjadi dua; 1) ketrampilan motorik tertutup (close skills), dan 2) 

ketrampilan motorik terbuka (open skills). Ketrampilan motorik tertutup adalah 

ketrampilan dimana kondisi lingkungan dalam keadaan stabil, dimana kondisi 

lingkungan dapat dikendalikan dengan penuh. Contoh memanah, menembak, 

melempar bola dengan sasaran diam, lari 100 meter, dan sebagainya. 

Ketrampilan motorik terbuka adalah ketrampilan ketrampilan dimana kondisi 

lingkungan berubah-ubah, sehingga diperlukan kecepatan mengambil keputusan 

denga cepat dengan gangguan maxsimal. Semua cabang permainan memiliki 

komponen ketrampilan motorik yang dapat dikatagorikan sebagai ketrampilan 
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terbuka. Contoh passing dan shooting dalam permainan bola basket, sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, mulai dari mana posisi kawan dan lawan, 

posisi ring basket, kapan harus melakukan pssing dan shooting. Demikian juga 

untuk cabang-cabang olahraga lain, seperti bola voli, sepakbola, tenis meja, dan 

sebagainya. 

2.2.1 Teknik Dasar Permainan Tonnis 

       Sebagai dasar agar dapat bermain tonnis dengan baik, pemain harus 

melakukan latihan secara benar dan teratur agar menguasai berbagai teknik 

dasar dan teknik pukulan yang ada, yang meliputi: 

1. Teknik Dasar 

Teknik dasar bermain tonnis meliputi; 1) cara memegang raket, 2) sikap siap 

atau posisi berdiri, 3) ayunan lengan, yaitu ayunan lengan saat melakukan 

pukulan yang terdiri dari gerakan backswing (ayunan ke belakang), foreward 

swing (ayunan ke depan) dan follow-through (gerak lanjutan), dan 4) saat 

perkenaan pemukul dengan bola. Pelaksanaan ke empat teknik dasar tersebut 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Cara memegang paddle 

Dalam permainan tonnis, untuk memegang paddle atau pemukul dapat 

menggunakan jenis pegangan dalam tennis, yaitu cara eastern atau 

continental, seperti pada gambar berikut ini. 

2) Sikap siap atau posisi berdiri 

Sikap siap atau posisi berdiri untuk persiapan memukul bola dengan 

berdiri rileks, kedua kaki terbuka selebar bahu dan lutut sedikit menekuk, 

satu tangan memegang pemukul di depan perut dan tangan yang lain 

memegang pada bagian tengah pemukul. Pandangan ke depan kearah 

datangnya bola. 
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3) Ayunan lengan 

Ayunan lengan merupakan gerakan penting dalam pelaksanaan pukulan. 

Gerakan lengan dan raket yang benar saat memukul bola menentukan 

hasil pukulan. Gerakan ayunan lengan terdiri dari ayunan ke belakang 

(backswing), ayunan ke depan (foreward swing), dan gerak lanjutan 

(follow-through). Ketiga gerakan itu merupakan rangkaian gerakan yang 

berkelanjutan atau tidak terputus-putus secara garis besar gerakan 

ayunan lengan dibedakan untuk gerakan pukulan forehand dan backhand 

groundstroke, servis atau smas, dan pukulan voli. 

4) Posisi dan perkenaan pemukul dengan bola 

Untuk memperoleh hasil pukulan yang baik dan sesuai dengan arah yang 

dikehendaki, posisi pemukul pada saat mengenai bola harus tepat untuk 

setiap jenis pukulan yang dilakukannya. Posisi pemukul dapat dilakukan 

dengan tegak lurus, miring atau sedikit membuka menghadap ke atas. 

2. Teknik Pukulan 

Beberapa teknik pukulan yang harus dikuasai agar dapat bermain tonnis 

dengan baik terdiri dari forehand dan backhand groundstroke, servis, smas 

dan pukulan voli. Pelaksanaan dari teknik-teknik pukulan tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Forehand groundstroke  jenis pukulan ke arah depan terhadap bola yang 

telah memantul sekali di lapangan dengan gerak ayunan lengan yang 

dimulai dari sisi badan sebelah kanan (untuk pemain tidak kidal). Pukulan 

ini dilakukan denga cara sebagai berikut: 

(1) Paddle dipegang dengan cara eastern, semi continental atau 

continental. 



19 
 

 
 

(2) Berdiri rileks dengan lutut sedikit ditekuk, satu tangan memegang 

paddle pada bagian pegangan di depan dada, dan tangan yang lain 

menopang paddle pada bagian tengah. Pandangan ke depan melihat 

ke arah datangnya bola. 

(3) Ayunan lengan ke belakang dilakukan sebelum bola yang dipukul 

lawan memantul ke lapangan dengan cara menarik siku ke belakang 

diikuti meluruskan lengan bawah dan paddle sampai sejajar dengan 

badan dan lengan sedikit menekuk pada siku 

(4) Ayunan lengan ke depan untuk memukul bola dilakukan setelah bola 

memantul dari lapangan dimulai dari gerakan memutar badan bagian 

atas, diikuti gerak bahu dan lengan atas, lengan bawah dan berakhir 

dengan gerak pergelangan tangan. 

(5) Paddle mengenai bola dengan bagian muka rata atau tegak lurus 

dengan lapangan di sebelah kanan dan sedikit di depan badan. 

(6) Setelah paddle mengenai bola, gerakan mengikuti arah bola sampai 

berakhir di samping kiri atas badan atau kepala. 

2) Backhand groundstroke jenis pukulan ke arah depan dengan tangan 

menyilang badan terhadap bola yang telah memantul sekali di lapangan. 

Pukulan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

(1) Paddle dipegang dengan cara continental 

(2) Sikap dan posisi berdiri dilakukan seperti pada forehand groundstroke. 

(3) Ayunan lengan ke belakang dilakukan dengan cara membawa paddle 

ke belakang melalui depan dan sisi badan sebelah kiri. 

(4) Ayunan ke depan dimulai dengan gerakan memutar badan bagian 

atas, diikuti gerak bahu dan lengan atas, lengan bawah dan berakhir 

dengan gerak pergelangan tangan. 
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(5) Paddle mengenai bola dengan bagian muka rata atau tegak lurus 

dengan lapangan di sebelah kiri dan sedikit ke depan badan. 

(6) Setelah paddle mengenai bola, gerakan mengikuti arah bola sampai 

akhir di depan atau samping kanan atas kepala.   

3) Servis dan smas 

Servis, pukulan awal untuk memulai permainan  dan smas, pukulan keras 

terhadap bola yang melambung di atas kepala. Pelaksanaan kedua jenis 

pukulan ini relatif sama, hanya pada servis bola dilambungkan sendiri dan 

pada smas bola dari hasil pukulan lawan. Pelaksanaan sebagai berikut: 

(1) Paddle dipegang denga cara semi continental atau continental. 

(2) Sikap dan posisi berdiri dilakukan dengan satu tangan memegang 

paddle dan tangan lain memegang bola. Posisi badan dan kaki sedikit 

serong ke arah kanan dengan rileks dan kaki sedikit menekuk pada 

lutut. 

(3) Ayunan ke belakang dilakukan bersamaan dengan tangan kiri 

melambungkan bola (untuk servis), dimulai dari pergerakan siku, diikuti 

lengan atas dan bawah, kembali naik sampai posisi paddle di belakang 

kepala. 

(4) Ayunan ke depan dilakukan dengan cara berkelanjutan dengan 

ayunan ke belakang dengan mengangkat dan mengayun lengan ke 

depan melalui samping atas kepala sampai lengan dan paddle lurus ke 

atas. 

(5) Paddle mengenai bola dengan bagian muka rata disebelah kanan 

depan atas kepala. 

(6) Setelah paddle mengenai bola, gerakan mengikuti arah bola sampai 

berakhir di samping badan sebelah kiri. 
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4) Voli, pukulan langsung sebelum bola memantul lapangan yang biasanya 

dilakukan dari bagian depan lapangan atau depan net. Pelaksanaannya 

sebagai berikut: 

(1) Paddle dipegang denga cara semi continental atau continental. 

(2) Sikap dan posisi berdiri dilakukan seperti pada forehand dan backhand 

groundstroke. 

(3) Ayunan ke belakang dilakukan hanya sampai dibagian samping badan, 

segera setelah bola dipukul lawan. 

(4) Ayunan ke depan dengan mendorong secara kuat dan meluruskan 

lengan pada siku. 

(5) Paddle mengenai bola di sebelah kanan atau kiri depan badan dengan 

bagian muka rata atau sedikit membuka ke atas. 

(6) Setelah paddle mengenai bola, gerkan mengikuti arah bola sampai 

berkahir di samping badan sebelah kanan atau kiri. 

       Selain beberapa teknik dasar dan teknik pukulan di atas, pemain harus 

memiliki langkah kaki (foot wook) yang baik agar dapat dengan cepat 

menguasai lapangan untuk menjangkau bola yang diarahkan jauh dari 

posisinya. 

2.3 Hubungan Antara Minat dan Ketrampilan  

Menurut M. Buchori ( 1991: 135 ) “minat merupakan kesadaran seseorang 

terhadap suatu objek, seseorang soal atau situasi yang bersangkutan dengan itu 

disusul dengan meningkatkan perhatian terhadap suatu objek”. Kemudian Agus 

Suyanto ( 1992: 101 ) juga mendefinisikan minat sebagai suatu pemusatan 

perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan 

tergantung dari bakat dan lingkungan. 
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Seseorang individu yang memiliki ketrampilan baik dalam olahraga 

permainan tonnis akan menaruh minat yang besar terhadap permainan tonnis 

dibandingkan olahraga lainnya. Meskipun demikian antara minat dan ketrampilan 

memiliki perbedaan yang mendasar. Minat lebih menunjukkan kepada 

ketertarikan pada suatu hal, sedangkan ketrampilan menunjukkan adanya bentuk 

kemampuan dasar yang dimiliki seseorang pada suatu bidang tertentu. Dengan 

demikian, salah satu upaya penggalian bakat pada seseorang bisa dilakukan 

dengan mengadakan pengamatan terhadap minat individu. (Musli Afrizona 

Rahman. (2012). Bakat dan Minat. Diakses dari 

http://afrizona.blogspot.co.id/2012/06/bakat-dan-minat.html).  

Jadi, ketrampilan dan minat merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan 

karena kedua komponen ini jika terpisah maka tidak akan menjamin keberhasilan 

individu. Seseorang bisa saja mempunyai minat yang besar terhadap sesuatu 

tetapi jika tidak diimbangi ketrampilan yang ada maka keberhasilan tidak akan 

menjamin seseorang tersebut. Begitu pula sebaliknya jika seseorang memiliki 

ketrampilan yang besar tetapi tidak didasari oleh minat yang kuat maka hal itu 

juga tidak menjamin keberhasilannya. 

2.4 Implementasi Belajar Mengajar 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain ( 2006: 37 ) bahwa Proses 

belajar mengajar adalah suatu aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasi. 

Kegiatan belajar mengajar adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan. 

Gurulah yang menciptakan guna membelajarkan anak didik. Guru yang 

mengajarkan dan anak didik yang belajar. Perpaduan dari kedua unsur manusiawi 

ini lahirlah interaksi edukatif dengan memanfaatkan bahan sebagai mediumnya, 

http://afrizona.blogspot.co.id/2012/06/bakat-dan-minat.html
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semua ada komponen pengajaran diperankan secara optimal guna mencapai 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. 

Komponen-komponen belajar mengajar sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu 

kegiatan. 

2. Bahan Pelajaran 

Bahan Pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses 

belajar mengajar. 

 

3. Kegiatan Belajar Mengajar 

Kegiatan Belajar Mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. 

4. Metode 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

5. Alat  

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai 

tujuan pengajaran. 

6. Sumber Pelajaran  

Sumber Pelajaran adalah sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat di mana bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. 

7. Evaluasi 

Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari 

sesuatu. 
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2.4.1 Sarana dan Prasarana Olahraga 

       Istilah sarana adalah terjemahan dari “facilities” yaitu sesuatu yang dapat 

digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan olahraga atau 

pendidikan jasmani. Sarana olahraga dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

yaitu : 

1. Peralatan / Apparatus 

    Peralatan adalah sesuatu yang digunakan untuk olahraga, contoh : palang 

tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, kuda-kuda dan lain-lain. 

2. Perlengkapan 

    Suatu yang melengkapi kebutuhan prasarana, misal : net, bendera, garis batas 

dan lain-lain. Suatu yang dapat dimainkan atau dimanipulasi dengan tangan atau 

kaki, misal : bola, raket, pemukul dan lain-lain. 

       Di dalam pendidikan jasmani, sarana sederhana dapat digunakan untuk 

pelaksanaan materi pelajaran pendidikan jasmani yang tentunya dalam bentuk 

permainan, misal : bola plastik, bola tennis, kardus bekas, potongan bambu dan 

lain-lain. Prasarana yang dipakai dalam kegiatan olahraga pada masing-masing 

cabang olahraga memiiki ukuran yang standart, akan tetapi bila cabang olahraga 

tersebut dipakai sebagai materi pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan 

kesehatan, sarana yang digunakan bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi 

sekolah dan karakteristik siswa. 

       Prasarana olahraga secara umum berarti segala sesuatu yang merupakan 

penunjang terselenggaranya suatu (usaha atau pembangunan). Dalam olahraga 

prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah dan memperlancar 

tugas dan memiiki sifat yang relatif permanen, salah satu sifat tersebut adalah 

susah untuk dipindahkan. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disebut 
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beberapa contoh dari prasarana olahraga yaitu : lapangan bola basket, lapangan 

atletik, lapangan sepak bola, dan lain-lain. Gedung olahraga merupakan 

prasarana multi fungsi yang dapat digunakan sebagai prasarana pertandingan 

bola voli, prasarana pertandingan bulu tangkis dan lain-lain. Sedangkan stadion 

atletik di dalamnya termasuk lapangan lompat jauh, lapangan lempar cakram, 

lintas lari dan lain-lain. Seringkali stadion atletik dipakai sebagai prasarana 

pertandingan sepak bola yang memenuhi syarat pula. Contoh stadion utama 

Gelora Bung Karno Jakarta. 

       Semua yang disetkan di atas adalah contoh-contoh sarana olahraga denga 

ukuran standart, tetapi pendidikan jasmani seringkali hanya dilakukan di halaman 

sekolah atau di sekitar taman. Hal ini disebabkan karena kondisi sekolah-sekolah 

saat sekarang hanya sedikit yang memiliki prasarana dengan ukuran standart. 

Pengertian prasarana bukan hanya terbatas pada hal-hal yang terkait dengan 

arena kegiatan olahraga saja, tetapi segala sesuatu di luar sarana yang ikut 

memperlancar jalannya aktivitas olahraga juga disebut prasarana (Soepartono, 

2000:43). 

2.4.2 Guru 

       Guru pendidikan jasmani adalah seseorang yang berusaha merealisasikan 

tujuannya dengan mengajarkan dan meningkatkan aktivitas jasmani, dengan 

bimbingan tujuan pendidikan (Abdul Kadir Ateng, 1989:6). Guru pendidikan 

jasmani sebagai seorang yang professional dalam pendidikan jasmani harus 

memiliki kemampuan-kemampuan dasar setiap cabang olahraga yang diajarkan 

disekolah. 
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2.4.3 Peserta Didik 

       Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan 

nasional : Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis 

pendidikan tertentu. 

       Abu achmadi, salah satu pemerhati pendidikan mengungkapkan bahwa 

peserta didik atau siswa merupakan individu yang belum bisa dikatakan dewasa. 

Peserta didik memerlukan usaha, bantuan, serta bimbingan dari seseorang untuk 

mencapai tingkat kedewasaannya.  

2.4.4 Kegiatan Belajar Mengajar 

       Belajar adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri 

seseorang. Perubahan dari hasil proses belajar dapat dilihat dari berbagai aspek, 

seperti perubahan aspek kognitif, asper afektif dan psikomotor yang dikemukakan 

oleh Nana Sudjana (1998:28) bahwa : belajar mengajar adalah proses aktif, 

belajar adalah proses mereaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar 

individu. Belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan, proes berbuat 

melalui beberapa pengalaman adalah proses melihat, mengamati, dan 

memahami sesuatu. Apabila kita belajar maka kita berbicara bagaimana 

mengubah tingkah laku seseorang. 

2.4.5 Media  

       Menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad, 2002), mengatakan bahwa media jika 

dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

membangun kondisi, yang menyebabkan siswa mampu memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Jadi menurut pengertian ini, guru, teman 
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sebaya, buku teks, lingkungan sekolah dan luar sekolah, bagi seorang siswa 

merupakan media. 

2.5 Hubungan Minat dan Ketrampilan terhadap Implementasi Pembelajaran 

Permainan Tonnis 

       Hubungan antara minat dan ketrampilan terhadap implementasi pembelajran 

tonnis tidak dapat berdiri sendiri. Semuanya saling mendukung dan berpengaruh, 

meliputi kegiatan olahraga yang selalu diawali dari minat kemudian ketrampilan 

yang baik yang berasal dari dirinya maupun yang berasal dari luar. Kegiatan yang 

disertai minat dan ketrampilan yang baik akan memperoleh hasil yang lebih baik 

jika dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak disertai minat dan ketrampilan. 

       Hubungan minat dan ketrampilan terhadap implementasi pembelajaran tonnis 

menurut teori belajar dan pembelajaran dalam buku baharuddin dan Esa Nur 

Wahyuni ( 2010 : 19 ) terdapat berbagai faktor : 

1.Faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

individu. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi dua macam. Pertama, keadaan 

tonus jasmani. Keadaan tonus jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi 

aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan 

pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang 

lemah atau sakit akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. 

Oleh karena keadaan tonus jasmani sangat mempengaruhi proses belajar, maka 

perlu ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. 

2.Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses belajar adalah minat, kecerdasan siswa, motivasi, sikap 

bakat dan ketrampilan. 
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       Usman Efendi dan Juhaya S Praja (2007) bahwa belajar dengan minat akan 

lebih baik daripada belajar tanpa minat. Menurut syah (2008) minat adalah 

kecenderungan dan gairah yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu. Dengan demikian, apabila seseorang guru ingin berhasil dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar harus dapat memberikan rangsangan 

kepada murid supaya berminat dalam mengikuti proses belajar mengajar 

tersebut. 

       Dengan demikian dapat ditarik suatu penjelasan bahwa antara minat dan 

ketrampilan terhadap implementasi pembelajaran, saling berkaitan untuk 

tercapainya tujuan. Apabila minat dan ketrampilan guru baik terhadap 

implementasi pembelajaran tonnis, maka hasilnya akan lebih baik, bila 

dibandingkan dengan guru yang memiliki minat dan ketrampilan rendah. Dalam 

mengimplementasikan pembelajaran olahraga tonnis peran minat dan ketrampilan 

sangat diperlukan. Aktivitas yang dapat berkembang dengan adanya minat dan 

ketrampilan dapat memberikan arah dan ketekunan dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. 

2.6 Pendidikan Jasmani 

Nicom dan Cozens (1959) mengemukakan “Pendidikan jasmani adalah pase 

dari proses pendidikan keseluruhan yang berhubungan dengan aktivitas berat 

yang mencakup sistem, otot serta hasil belajar dari partisipasi dalam aktivitas 

tersebut. Volter dan Eslinger (Bucher 1964) mengemukakan “Pendidikan jasmani 

adalah phase pendidikan melalui aktivitas fisik. UNESCO yang tertera dalam 

Internasional Charte of Physical Education (1974) mengemukakan: Pendidikan 

jasmani adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai individu maupun 

sebagai anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui 
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berbagai kegiatan jasmani dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan 

dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. 

Ateng (1983) mengemukakan: Pendidikan jasmani merupakan bagian integrasi 

dari pendidikan secara keseluruhan melalui berbagai kegiatan jasmani yang 

bertujuan mengembangkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual 

dan emosional. 

       Websters New Collegiate Dictionary (1980) menyatakan bahwa pendidikan 

jasmani (physical education) adalah pengajaran yang memberikan perhatian pada 

pengembangan fisik dari mulai latihan kalistenik, latihan untuk kesehatan, senam 

serta performan dan olahraga pertandingan. Ensikiopedia Indonesia menyebutkan 

bahwa pendidikan jasmani adalah olahraga yang dilakukan di sekolah-sekolah, 

terdiri dari latihan-latihan tanpa alat dan dengan alat, dilakukan di dalam ruangan 

dan di lapangan terbuka. Demikian pula menurut Menpora, pendidikan jasmani 

adalah suatu proses pendidikan seseorang sebagai perorangan maupun anggota 

masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui kegiatan jasmani 

dalam rangka memperoleh peningkatan kemampuan ketrampilan jasmani, 

pertumbuhan kecerdasan dan pembentukan watak. (Menpora 1984). 

       Menurut Bucher (1983) kata pendidikan jasmani terdiri dari dua kata jasmani 

(physical) dan pendidikan (education). Kata jasmani memberikan pengertian pada 

kegiatan bermacam-macam kegiatan jasmani yang meliputi kekuatan jasmani, 

pengembangan jasmani, kecakapan jasmani, kesehatan jasmani dan penampilan 

jasmani. Sedangkan tambahan kata pendidikan yang kemudian menjadi 

pendidikan jasmani (physical education) merupakan satu pengertian yang tidak 

dapat dipisahkan antara pendidikan dan jasmani saja. Pendidikan jasmani 

merupakan proses pendidikan yang memberikan perhatian pada aktivitas 

pengembangan jasmani manusia.  
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       Rijsdrop (1975) dari Belanda menggunakan istilah gymnologi yang berasal 

dari kata gyzanien yaitu latihan, berlatih dan pasivum artinya melatih diri. 

Gymnologi adalah ilmu yang menelaah aksi motorik dalam ruang lingkup 

pendidikan dan pembentukan. Seaton (1974) mengatakan bahwa pendidikan 

jasmani adalah bentuk pendidikan yang memberikan perhatian pada pengajaran 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan gerak manusia. 

2.7  Guru Pendidikan Jasmani 

       Guru pendidikan jasmani adalah seseorang yang berusaha merealisasikan 

tujuannya dengan mengajarkan dan meningkatkan aktivitas jasmani, dengan 

bimbingan tujuan pendidikan (Abdul Kadir Ateng, 1989:6). Guru pendidikan 

jasmani sebagai seorang yang professional dalam pendidikan jasmani harus 

memiliki kemampuan-kemampuan dasar setiap cabang olahraga yang diajarkan 

disekolah. 

2.8 Sekolah Dasar 

       Sekolah dasar adalah lembaga atau tempat memperoleh pendidikan sebadai 

dasar pengetahuan untuk melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi (Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, 1993:1013) 

2.9 Permainan Tonnis 

2.9.1 Hakekat Permainan Tonnis 

       Tonnis adalah jenis permainan menggunakan bola kecil dan paddle atau 

pemukul yang terbuat dari kayu, dilakukan oleh satu atau dua pemain yang saling 

berhadapan dalam lapangan berbentuk persegi empat yang dibatasi net pada 

bagian tengahnya dengan cara memukul bola untuk mengembalikan bola yang 

dipukul lawannya sampai salah satu pemain memenangkan reli dan game dengan 
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memperoleh skor sesuia peraturan yang diberlakukan (Tri Nurhansono dan Sri 

Haryono, 2009 : 5). 

       Secara garis besar, perminan tonnis dimainkan dengan cara dan peraturan 

yang hampir sama dengan tenis, bahkan tonnis dapat dijadikan permainan dasar 

sebelum berlatih tenis. 

2.9.2 Fasilitas dan Alat Permainan 

2.9.2.1 Lapangan 

       Permainan tonnis dimainkan dalam lapangan berbentuk segiempat dengan 

ukuran yang sama dengan lapangan bulutangkis, yaitu panjang 13.40 m dan lebar 

6.10 m. Bagian tengah dibatasi dengan net yang tingginya 80 cm pada bagian 

tengah dan 85 cm pada bagian tiang net. Permukaan lapangan dapat berupa 

tanah liat, rumput atau lapangan keras yang terbuat dari bahan semen. Batas-

batas lapangan ditandai dengan garis selebar 5 cm atau dari tali. 

       Permainan tonnis dapat dimainkan oleh semua kelompok umur, yaitu 

kelompok anak-anak usia 6 – 12 tahun dan di atas 12 tahun maka lapangan yang 

digunakan juga ada sedikit perbedaan. Lapangan untuk kelompok usia 6 – 12 

tahun, lapangan hanya dibagi menjadi 2 bagian yaitu kanan dan kiri. Pada 

lapangan tonnis untuk usia di atas 12 tahun, selain lapangan terbagi dalam 

bagian kanan dan kiri, juga terdapat garis sejajar dengan net berjarak 1.7 meter 

dari garis tengah yang berfungsi sebagai garis batas daerah servis bagian depan 

dan batas daerah untuk melakukan voli, dan garis berjarak 1.5 meter dari garis 

belakang sebagai batas daerah servis bagian belakang. 



32 
 

 
 

 

Gambar 2.6 Lapangan Permainan Tonnis 

Sumber : lapangan permainan tonnis SDN 1 Karangkembang Kecamatan  Alian 

Kabupaten Kebumen 

2.9.2.2 Raket (Paddle) 

       Paddle terbuat dari bahan kayu yang ringan tetapi kuat atau tidak mudah 

patah, seperti papan multiplex dengan ketebalan 8 – 12 mm. Model pemukul ini 

dapat dibuat dalam berbagai bentuk dengan panjang keseluruhan 32 cm (panjang 

pegangan 8 cm dan bagian atas 24 cm), dan lebar 20 cm, untuk mengurangi 

berat pemukul dan hambatan angin pada pemukul dapat dibuat lubang-lubang 

kecil tanpa menggangu permukaan pada saat mengenai bola. 

 

Gambar 2.6.1 Alat pemukul permainan tonnis   

2.9.2.3 Bola 
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       Bola untuk bermain tonnis menggunakan bola seukuran bola tenis pada 

umumnya tetapi memiliki tekanan udara yang sangat kurang atau gembos dan 

lebih ringan, dengan maksud agar pantulan bola tidak keras dan laju bola menjadi 

lambat atau tidak cepat seperti pada bola tenis biasa. 

 

Gambar 2.6.2 Bola Permainan Tonnis 

2.9.3 Peraturan Permainan Tonnis 

       Beberapa peraturan yang harus diketahui agar dapat bermain tonnis dengan 

baik yaitu sebagai berikut: 1) Servis, permainan dimulai dengan pemain 

melakukan servis dari bagian kanan lapangan di belakang garis baseline dengan 

arah pukulan menyilang ke bagian seberang lapangan lawan dan melewati atas 

net. Bola servis sah apabila pada saat memukul, kaki tidak menginjak atau 

menyetuh garis baseline dan bola dapat melewati atas net sebelum jatuh di garis 

atau daerah servis lapangan lawan secara menyilang. Bola servis yang 

menyentuh net dan jatuh di daerah servis yang sah maka servis diulangi. Jika 

servis pertama gagal diberi kesempatan servis kedua, dan jika kedua servis 

gagal, maka angka diperoleh lawan. Servis berikutnya, untuk mendapatkan angka 

(point) ke 2 dilakukan dari sebelah kiri lapangan. 2) Penerimaan servis, penerima 

harus memukul bola yang diservis oleh lawan setelah memantul sekali di 

lapangan, kecuali pada pemukul berikutnya saat terjadi reli sampai bola mati 
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sehingga diperoleh angka oleh salah satu pemain, dalam permainan ganda, 

posisi pemain yang berada di sebelah kanan atau kiri lapangan untuk menerima 

servis harus tetap selama permainan (seperti terlihat pada gambar diatas), kecuali 

setelah dilakukan servis dan terjadi reli posisi pemain menjadi bebas. 3) Bola 

masuk dan keluar bola, yang dipukul dinyatakan masuk apabila bola seluruhnya 

atau sebagian memantul di dalam lapangan atau mengenai garis batas samping 

atau belakang lapangan. Bola dinyatakan keluar apabila seluruh bagian bola jatuh 

di luar garis batas lapangan atau mengenai bagian atas lapangan atau mengenai 

benda-benda yang ada di sekitar lapangan. 4) Perpindahan servis dan tempat 

perpindahan servis, dilakukan setiap dicapai dua angka dan perpindahan tempat 

dilakukan setelah satu pemain menyelesaikan game atau memenangkan set. 

       Apabila dalam permainan terjadi skor 1 sama dan dilanjutkan rubber set, 

perpindahan tempat dilakukan setelah salah satu pemain atau regu mencapai 

angka 8 untuk game 15 dan angka 11 untuk game 21. 5) Point dan game, 

perhitungan angka dengan system rally point. Pemain yang memenangkan setiap 

reli maka memperoleh point atau angka 1. Untuk permainan kelompok usia 12 

tahun ke bawah, satu set permainan selesai atau game apabila salah satu pemain 

mencapai angka 15, tetapi apabila terjadi angka 14 sama maka permainan 

dilanjutkan sampai selisih 2 angka dengan batas maksimal 17, sedangkan untuk 

permainan kelompok usia 12 tahun ke atas, satu set permainan selesai apabila 

salah satu pemain mencapai angka 21, apabila terjadi 20 sama maka permainan 

dilanjutkan sampai selisih 2 angka dengan batas maksimal 25. Sistim 

kemenangan menggunakan two winning sets atau pemain yang memenangkan 2 

set adalah pemenang pertandingan, apabila terjadi kemenangan set 1 – 1 

dilakukan pertandingan set ketiga (rubber set).  
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2.10 Kerangka Berpikir 

       Olahraga adalah suatu aktivitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat, 

keberadaannya tidak lagi dipandang sebelah mata tetapi sudah menjadi bagian 

dari kehidupan masyarakat. Olahraga juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat 

baik orang tua ataupun anak muda, bahkan anak-anak karena olahraga 

mempunyai manfaat untuk kesehatan, tetapi tidak hanya itu saja olahraga juga 

sebagai sarana pendidikan bahkan menjadi ajang prestasi. 

       Salah satu olahraga yang mempunyai manfaat untuk kesehatan adalah       

Tonnis, merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang dikembangkan 

oleh Universitas Negeri Semarang melalui Fakultas Ilmu Keolahragaan. Minat 

bermain tonnis dapat dilihat dari indikator yaitu perhatian terhadap permainan 

tonnis, perasaan dalam permainan tonnis, berprtisipasi aktif dalam sosialisasi 

atau perrmainan tonnis. 

       Permainan tonnis juga membutuhkan ketrampilan dalam memainkanya, dan 

terdapat indikator dalam ketrampilan itu sendiri yaitu teknik dasar dan teknik  

pukulan, agar permainan dan teknik yang digunakan benar. Permainan tonnis 

juga dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah, untuk menambah 

wawasan dan dapat diterapkan kepada guru dan siswa dalam pembelajaran. 

Applikasi pembelajaran permainan tonnis terdiri dari beberapa indikator yaitu 

sarana dan prasarana, guru, siswa, kegiatan belajar mengajar, media. Indikator 

tersebut diperlukan guna menunjang kegiatan belajar mengajar siswa dan guru. 

       Untuk memperjelas hubungan antara variabel-variabel yang telah diuraikan 

dapat dilihat dalam rangka konseptual sebagai berikut : 
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Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Pengaruh Minat dan Ketrampilan terhadap 

Implementasi Pembelajaran Tonnis Di Sekolah Dasar Negeri Oleh 

Guru-Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Se-

Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 2015. 

2.11 Hipotesis 

       Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah di atas 

(Sugiyono 2013:236). Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Minat (X1) 

- Perhatian   terhadap 

permainan tonnis 

- Perasaan  dalam permainan 

tonnis 

- Berprtisipasi aktif dalam 

sosialisasi atau perrmainan 

tonnis 

 

 

 

Ketrampilan (X2) 

- Teknik Dasar 

- Teknik  Pukulan 

 

Implementasi 

Pembelajaran Permainan 

Tonnis  (Y) 

- Sarana dan 

Prasarana 

- Guru 

- Siswa 

- Kegiatan Belajar 

Mengajar 

- Media 
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Hipotesis Kerja (ha) 

Ha : Ada pengaruh minat dan ketrampilan terhadap implementasi dalam 

pembelajaran bagi guru-guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

sekolah dasar negeri se-kecamatan Alian kabupaten Kebumen. 

Hipotesis Nol (ho) 

Ho : Tidak ada pengaruh minat dan ketrampilan terhadap implementasi dalam 

pembelajaran bagi guru-guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 

sekolah dasar negeri se-kecamatan Alian kabupaten Kebumen. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian dan di atas dapat diambil simpulan sebagai 

berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif pada minat dan ketrampilan bagi guru pendidikan 

jasmani olahraga dan kesehatan terhadap Implementasi Pembelajaran 

permainan tonnis Sekolah Dasar Se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. 

Ditunjukkan dengan R = 0,556 pada perhitungan koefisien determinasi ganda. 

2. Besarnya pengaruh minat dan ketrampilan guru pendidikan jasmani olahraga 

dan kesehatan Sekolah Dasar Se-Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen 

terhadap Implementasi Pembelajaran permainan tonnis adalah 26,3%. Hal ini 

berarti variabel minat dan ketrampilan berpengaruh positif terhadap variabel 

Implementasi Pembelajaran sebesar 26,3%.  

5.2 Saran 

       Saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

1. Guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan hendaknya lebih 

meningkatkan minat dan ketrampilan bermain tonnis supaya bisa 

mengimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah masing-masing. 

2. Agar meningkatnya hasil implementasi pembelajaran permainan tonnis 

hendaknya pihak sekolah  dapat memotivasi guru dan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran permainan tonnis baik di dalam maupun di luar sekolah.
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3. Guru penjasorkes hendaknya melengkapi sarana prasarana dalam mendukung 

permainan tonnis di sekolah agar lebih lengkap dan layak digunakan agar guru 

dan siswa semakin berminat dalam belajar olahraga permainan tonnis. 

4. Diperlukan penelitian lebih lanjut agar penelitian ini dijadikan salah satu cara 

yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan, terutama yang 

berkaitan dengan olahraga permainan tonnis.
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