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SARI 

 

Skripsi ini berjudul “ Survei Tingkat Ketrampilan Pukulan Forehand 

dan Servis Flat Pada Permainan Tenis Meja  Siswa Putra dan Putri Yang 

Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. “ 

Pembimbing : I. Drs. Tri Rustiadi, M.Kes. Pembimbing : II. Drs. 

Hermawan, M.Pd. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat ketrampilan 

pukulan forehand dan servis flat pada permainan tenis meja siswa putra dan putri 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketrampilan pukulan forehand dan 

servis flat pada permainan tenis meja siswa putra dan putri yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa putra dan putri kelas IV, V dan 

VI yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. Sampel diambil 

keseluruhan sejumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu 67 

siswa dari populasi dengan teknik total sampling. Metode dalam penelitian ini 

menggunakan metode survei dan dalam menganalisa data menggunakan dengan 

analisis deskriptif persentase. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase, tingkat ketrampilan 

pukulan forehand dan servis flat pada permainan tenis meja siswa putra dan putri 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009, dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 1)  tingkat ketrampilan pukulan forehand putra diketahui bahwa, 

62% baik, 35% dengan kategori sedang, 3% dalam kategori kurang. 2 ) tingkat 

ketrampilan pukulan forehand putri diketahui bahwa, 15% dengan kategori 

sedang, 85% dalam kategori kurang. 3) tingkat ketrampilan servis flat putra 
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diketahui bahwa 47% dengan kategori baik sekali, 47% baik, 6% dengan kategori 

sedang. 4 ) tingkat ketrampilan servis flat putri diketahui bahwa 33% dengan 

kategori baik sekali, 37% baik, 30% dengan kategori sedang. Dari hasil analisis 

deskriptif persentase dapat disimpulkan bahwa tingkat ketrampilan forehand putra 

dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009 termasuk dalam 

katagori sedang dan tingkat ketrampilan servis flat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009 termasuk dalam katagori baik. 

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran ataupun masukan bagi 

guru dan semua yang berkecimpung dalam dunia pendidikan agar memperhatikan 

kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar agar prestasi olahraga dapat tercapai 

sesuai dengan apa yang kita harapkan semua, dan dapat menunjang kemampuan 

prestasi belajar siswa. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada proses pembelajaran pendidikan jasmani ditekankan pada 

pengembangan individu secara menyeluruh, dalam artian pengembangan 

intelektual, keterampilan afektif, termasuk pengembangan mental spiritual, 

pengembangan fisik dan kesegaran jasmani. Di samping itu pendidikan 

jasmani tidak diarahkan untuk menguasai cabang olahraga. Namun lebih 

mengutamakan proses perkembangan moral siswa. Keberhasilan proses 

pembelajaran sangat tergantung pada apresiasi, kreativitas, kemauan dan 

kemampuan. Begitu juga aspek kognitif, afektif, psikomotorik sangat 

mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. 

Dari pernyataan GBHN tersebut dijelaskan bahwa peningkatan prestasi 

olahraga dapat ditingkatkan semaksimal mungkin jika pembinaannya 

dilakukan sejak usia dini, ini berarti bahwa pembinaan olahraga harus lebih 

diintensifkan mulai usia anak sekolah dasar. 

Mengingat bahwa pelajaran pendidikan jasmani di Sekolah Dasar pada saat 

ini alokasi waktunya untuk kegiatan intrakurikuler sangat terbatas, sehingga 

untuk dapat lebih mengintensifkan pembinaan dan pengembangan olahraga 

usia dini, maka kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah Dasar perlu digarap 

terarah, guna menunjang kegiatan intrakurikuler. Kita ketahui bersama 

bahwa Sekolah Dasar merupakan gudang bibit- bibit olahragawan yang 
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tidak habis- habisnya, sehingga apabila program pendidikan jasmani yang 

meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler digarap dan 

dilaksanakan sebaik- baiknya, maka dimungkinkan ditemukan bibit- bibit 

olahragawan yang berbakat kemudian dibina dan ditingkatkan prestasinya 

semaksimal mungkin. 

Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang dilakukan secara 

sadar dan sistematis melaluai berbagai kegiatan jasmani dalam rangka 

memperoleh kemampuan dan ketrampilan jasmani, pertumbuhan, 

kecerdasan dan pembentukan watak. 

Fungsi pendidikan jasmani yang mengutamakan aktivitas- aktivitas jasmani, 

berperan dalam pembinaan dan pengembangan individu dalam penunjang 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani, mental, social serta emosional 

yang serasi, selaras dan seimbang. 

Sedang tujuannya adalah membantu siswa untuk peningkatan kesegaran 

jasmani melalui pengenalan dan penanaman sikap positif, kemampuan gerak 

dasar, dan barbagai aktivitas jasmani. 

Program intrakurikuler adalah mata pelajaran wajib di sekolah yang tujuan 

utamanya untuk meningkatkan kesegaran jasmani, lebih menekankan pada 

pengenalan dan kemampuan gerak dasar dan ketrampilan dasar cabang 

olahraga. 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan di 

luar jam pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan 
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ketrampilan pada satu cabang olahraga sesuai dengan pilihan/ bakat dan 

kesenangan. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kelanjutan dan perluasan dari program 

intrakurikuler, di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal mengadakan kegiatan ekstrakurikuler cabang olahraga permainan 

tenis meja. 

Tenis meja merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak 

penggemarnya, tidak terbatas pada tingkat usia remaja, tetapi juga anak-

anak dan orang tua, pria atau wanita cukup besar peminatnya. Hal ini 

disebabkan karena olahraga yang satu ini tidak terlalu rumit untuk diikuti. 

Pada dasarnya olahraga tenis meja merupakan olahraga yang berskala 

internasional, banyak negara yang ikut berperan dalam olimpiade atau pesta 

olahraga dunia, bahkan pada tahun 1977 kurang lebih 75 negara ikut 

bertanding di Bermingham (Inggris). Tenis meja adalah olahraga semua 

umur dan bisa dianggap sebagai rekreasi maupun sebagai pemacu prestasi. 

Keduanya bisa dinikmati sekaligus, tetapi untuk memperlakukannya sebagai 

olahraga perlu dipahami dulu berbagai teknik dan gaya permainan yang ada. 

Para pemain top dunia, ada permainan ala Eropa dan Asia, yang semuanya 

dapat menunjukkan berbagai teknik pukulan dan tingkat kemampuan yang 

bisa dicapai dalam Tenis meja, tetapi sebelum mencapai tingkat itu dikuasi 

dulu teknik-teknik dasarnya. 

Pemain yang berprestasi/ top dunia selalu menghabiskan waktunya untuk 

melatih dan mengembangkan teknik yang membuat mereka jadi juara. Tenis 
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meja termasuk salah satu permainan yang digemari oleh masyarakat dunia 

umumnya dan masyarakat Indonesia khususnya. Di Indonesia, tenis meja 

sudah sangat  memasyarakat baik di sekolah-sekolah, kampung-kampung, 

instansi-instansi, perusahaan-peusahaan, dan sebagainya. Di kampung-

kampung, olahraga ini menjadi salah satu cabang olahraga yang sering 

dipertandingkan setiap acara agustusan. Di tingkat nasional, olahraga ini 

juga selalu muncul dalam daftar cabang-cabang olahraga yang 

dipertandinngkan pada Pekan Olahraga Nasional (PON). 

Para penggemar tenis meja ada yang menjadikannya sebagai permainan 

hiburan dan  juga yang menggelutinya dengan serus. Mereka yang 

menjadikan permainan tenis meja sekedar permainan hiburan saja biasanya 

tidak begitu memedulikan teknik, taktik, dan strategi permainan. Namun 

bagi mereka yang terpenting bahwa permainan tenis meja itu 

menyenangkan. 

Akan tetapi bagi mereka yang menggeluti tenis meja dengan serius, tentu 

saja pengetahuan tentang teknik, taktik, strategi dan aturan main tenis meja 

sangat penting. Aturan main dibutuhkan untuk memastikan cara bermain 

yang benar, sedangkan teknik, taktik dan strategi untuk memenangkan 

prtandingan.  

Untuk mengetahui secara obyektif tentang tingkat ketrampilan pukulan 

forehand dan servis flat permainan tenis meja pada siswa putra dan putri SD 

Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang ikut 

kegiatan ekstra kuriler, maka perlu dilakukan penelitian yang cermat guna 



5 
 

 

mengetahui fakta yang terjadi apa adanya. Karena penelitian ini bersifat 

deskriprif, maka hanya menggambarkan keadaan tingkat ketrampilan 

pukulan forehand dan servis flat permainan tenis meja pada siswa putra dan 

putri SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal yang 

ikut kegiatan ekstrakuriler. 

Dengan latar belakang diatas, maka diadakan penelitian ‘ Survei tingkat 

ketrampilan pukulan forehand dan servis flat permainan tenis meja siswa 

pada putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 

Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal.” 

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut adalah : 

1. Untuk mengetahui tingkat ketrampilan pukulan forehand dan servis 

flat permainan tenis meja pada siswa putra dan putri yang mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2009. 

2. Untuk mengetahui apakah tingkat ketrampilan pukulan forehand dan 

servis flat permainan tenis meja pada siswa putra dan putri yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2009 termasuk 

dalam katagori sangat bai, baik, sedang, kurang dan kurang sekali 

dengan menggunakan Tes dan Pengukuran dalam pendidikan Jasmani 

: Prinsip- prinsip dan penerapannya, dan Tes Ketrampilan Dasar- 

Dasar Tenis Meja. 

 



6 
 

 

1.2. Permasalahan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1 Bagaimana tingkat ketrampilan pukulan forehand permainan tenis 

meja pada siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2008/ 2009. ? 

1.2.2 Bagaimana tingkat ketrampilan pukulan servis flat permainan tenis 

meja pada siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2008/ 2009. ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian 

yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetahui status tingkat ketrampilan pukulan forehand 

permainan tenis meja pada siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. 

1.3.2 Untuk mengetahui status tingkat ketrampilan pukulan servis flat 

permainan tenis meja pada siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat 

Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. 
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1.4. Penegasan Istilah 

Dengan dasar penyesuaian dari judul tersebut di atas, untuk menghindari 

agar masalah yang di bicarakan tidak menyimpang dari tujuan dan tidak 

menimbulkan kesalahan dalam penafsiran, penulis mengadakan penegasan 

istilah yang meliputi : 

1.4.1 Survei adalah Survei berarti proses untuk mengumpulkan data 

yang khusus dan setepat- tepatnya maupun suatu situasi yang aktual ( 

Winarno Surahmad dan Harold, M.E 1960: 2 ) 

1.4.2 Tingkat ketrampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu    

gerakan yang efisien dan efektif dan akurat. 

1.4.3 Intrakurikuler adalah kegiatan olahraga yang dilakukan pada 

kegiatan pembelajaran  pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih 

mengembangkan ketrampilan pada satu cabang olahraga sesuai dengan 

pilihan/ bakat dan kesenangan. 

1.4.4 Ekstrakurikuler kegiatan olahraga yang dilakukan di luar jam 

pelajaran sekolah dengan tujuan untuk lebih mengembangkan ketrampilan 

pada satu cabang olahraga sesuai dengan pilihan/ bakat dan kesenangan. 

1.4.5 Sekolah Dasar Negeri adalah Sekolah Dasar Negeri disini adalah 

semua sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan Tegal Barat Kota 

Tegal 

1.4.6 Tenis meja adalah jenis permainan olahraga yang menggunakan 

meja dan bola siloloit, bad dengan aturan main game, dengan angka 11 ( 3 

game ) 



8 
 

 

1.4.7 Pukulan forehand adalah pukulan yang menggunakan tangan 

kanan. 

1.4.8 Pukulan servis adalah pukulan pembuka permainan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian. 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1.5.1 Bagi Universitas Negeri Semarang. 

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian 

selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

pengetahuan tentang  prestasi tenis meja yang ada hubungannya dengan 

olahraga yang dimiliki siswa. 

1.5.2 Bagi SD Negeri Kemandungan 01 Kota Tegal. 

Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian 

selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 

tentang  prestasi olahraga yang ada hubungannya dengan permainan tenis 

meja yang dimiliki siswa. 

1.5.3 Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam melatih permainan tenis meja dan meningkatkan 

prestasi olahraga. Dengan mengetahui pola-pola latihan pukulan forehand 

dengan blackboard dan latihan pukulan servis flat, maka guru dapat 

menyesuaikan program latihan yang diciptakan. 
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1.5.4 Bagi Siswa 

Dengan mengetahui pengaruh latihan pukulan forehand dengan blackboard 

dan latihan pukulan servis flat diharapkan dapat dipakai sebagai  upaya 

untuk meningkatkan prestasi bermain tenis meja sehingga dapat diperoleh 

prestasi yang memuaskan.  

1.5.5 Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu kepelatihan 

dengan terjun langsung ke lapangan  dan memberikan pengalaman belajar 

yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan meneliti serta 

pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji.  
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BAB. II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Landasan Teori 

Menurut Suharno HP (1985 : 58) program latihan adalah suatu acara 

meliputi proses persiapan saat pelaksanaan dan akhir penyelesaian laporan 

untuk menunjang pelaksanaan rencana latihan. Untuk mencapai prestasi 

yang tinggi kita harus selalu memperhatikan batas kemampuan masing 

masing atlet, agar dalam membuat program latihan sesuai beban kerja 

latihan. Dikatakan baik dan tepat apabila mempertimbangkan faktor–

faktor penentu untuk mencapai tujuan antaralain bakat kemampuan atlet, 

latihan, sarana dan prasarana, dana, dan tenaga pelatih (kualitas Pelatih). 

Faktor tersebut yang perlu digali dan dikembangkan oleh pembina 

olahraga di sekolah  untuk membina agar lebih maju dan mampu mencetak 

atlet-atlet berbakat dan berprestasi tinggi. Pengertian latihan dan tujuan 

latihan Menurut Harsono (1988:101) di dikemukakan bahwa Training atau 

latihan adalah proses yang sistematis dari pelatih atau bekerja, yang 

dilakukansecara berulang–ulang, dengan kian hari kian menambah jumlah 

beban latihan atau pekerjaanya. Dengan latihan yang sistematis dan 

terprogram akan mungkin sekali dapat menghasilkan prestasi yang 

optimal. Yang di maksud sistematis adalah berencana, menurut jadwal, 

menurut pola, dan sistem tertentu, metodis, dari mudah ke yang sukar, 

latihan yang teratur, dari yang sederhana ke yang komplek. Sebagai 
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pelengkapnya Menurut A Kamiso (1991:72) untuk mencapai taraf latihan 

tidak perlu diberikan beban yang setingkat dengan maksimal, tetapi cukup 

antara 72% - 87%. 

Sarana perlengkapan permainan tenis meja sebagai berikut:  

 

2.1.1 Peralatan Tenis Meja 

2.1.1.1 Meja  

1) Permukaan atas meja yang secara umum diistilahkan sebagai ” 

Playing surface” harus berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 

2,74 meter dan lebar 15,25 meter. Permukaan ini harus terletak 

horisontal pada ketinggian 760 mm di atas lantai. 

2) Permukaan atas meja dapat terbuat dari material apapun juga, 

asalkan kemungkinan pantulan bola setinggi 220 sampai 250 mm 

dengan menggunakan bola standar (sebaiknya yang jenis medium) dan 

dijatuhkan dari ketinggian 305 mm dari atas permukaan meja. 

3) Permukaan meja ini harus berwarna gelap, kalau mungkin hijau 

tua. Permukaan meja ini tidak boleh berkilat dan dibatasi dengan garis 

putih sebesar 20 mm di semua sisinya. 

4) Garis putih yang membatasi lebar permukaan meja sepanjang 

1,525 meter akan diberi nama ” batas akhir” (endlines) 

5) Garis putih yang membatasi panjang permukaan meja sepanjang 

2,74 meter akan diberi nama ” batas sisi” ( side lines) 
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6) Bagi permainan ganda, permukaan meja ini akan dibagi menjadi 

dua bagian dengan garis putih selebar 3 mm. Garis tengah ini pararel 

dengan batas sisi dan akan diberi nama ” batas tengah” ( centre line). 

Batas tengah yang sudah digambarkan secara permanen ini tak perlu 

dihapus apabila meja hendak dipakai untuk permainan tunggal. 

 

Gambar 1 :   

Meja Tenis Meja 

( Sumber : Jurnal Tenis Meja edisi 085 Juni 2008 ) 

 

2.1.1.2 Net  

1) Permukaan meja akan dibagi menjadi dua sisi dengan ukuran yang 

sama dengan perantaraan sebuah ” jaring” (net) yang pararel dengan 

batas akhir meja tersebut. 

2) Net ini akan ditegangkan oleh tali yang diikat pada kedua belah sisi 

pada sebuah tiang penyangga setinggi 152,5 mm, sedangkan batas sisi 

dari kedua tiang penyangga harus berjarak 152,5 mm dari batas sisi 

permukaan meja. 
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3) Panjang net itu, beserta perpanjangnya di sisi kanan dan kiri harus 

berukuran : panjang 1.83 m sedangkan seluruh panjang tersebut, 

terhitung dari ujung atas net, harus berjarak 152,2 mm di atas 

permukaan meja. 

 
 

Gambar: 2  

Net 

( Sumber : Jurnal Tenis Meja edisi 085 Juni 2008 ) 

 

2.1.1.3 Bola 

1) Bola harus berbentuk bulat, dengan diameter minimum 28.2 mm 

dan maksimum 40 mm. 

2) Berat bola minimum harus 240 gram dan maksimum 2.54 gram. 

3) Bola harus terbuat dari bahan celluloid ataupun bahan plastik 

serupa dan harus berwarna putih atau orange, dan kasat/tidak licin 

mengkilap. 
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Gambar: 3. 

 Bola  

( Sumber : Jurnal Tenis Meja edisi 085 Juni 2008 ) 

 

2.1.1.4 Bet atau raket. 

1) Bet merupakan untuk peralatan memukul bola, dikenal juga dengan 

istilah bat, padle. ( Selajutnya dipakai istilah bet ).  

2) Bet terdiri dari 2 bagian: 1. Blade, 2. Rubber :  

3) Ukuran raket bebas, demikian juga bentuk dan beratnya. 

4) ”Blade” ( bagian raket yang bundar, dengan maka kita memukul 

bola) harus terbuat dari kayu seluruhnya, rata tebalnya , datar dan kaku. 

5) Bagian permukaan dari setiap sisi black tersebut, dipakai ataupun 

tidak dipakai untuk memukul bola, harus berwarna gelap suram setiap 

pinggiran atas hiasan dipinggir blade tidak berwarna putih atau 

berrefleksi. 
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Gambar: 4  

Bet/ Raket 

( Sumber : Jurnal Tenis Meja edisi 085 Juni 2008 ) 

 

2.1.1.5 Rubber/ karet:  

1) Ukuran karet bebas, demikian juga bentuk dan beratnya. 

2) Rubber/ karet pelapis bet  ( bagian raket yang bundar, dengan maka 

kita memukul bola) harus terbuat dari karet seluruhnya,  

3) Bagian permukaan dari setiap sisi karet tersebut, dipakai ataupun 

tidak dipakai untuk memukul bola, harus dua berwarna, satu sisi 

berwarna merah disisiyang lain berwarna hitam.  

 

 

Gambar: 5  
Karet 

( Sumber : Jurnal Tenis Meja edisi 085 Juni 2008 ) 
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2.1.1.6 Grip (cara memegang bet) 

1) Pada olahraga tenis meja ada dua macam grip atau cara memegang 

raket, yaitu shakehand grip (cara memegang seperti bersalaman) dan 

penholder (cara memegang seperti memegang pena).  

2) Shakehand grip ini adalah yang paling terkenal di dunia. cara ini 

memberikan kesempatan pada anda untuk bermain dengan baik. cara ini 

sangat multi guna,paling terkenal dan paling di sarankan. cara 

memegang bet : dengan bidang bet yang paling tegak lurus dengan 

lantai, pegang bet seakan-akan sedang bersalaman 

3) Penholder grip ini cara memegangnya : luruskan jari telunjuk anda 

di bagian bawah bidang pemukaan bet dengan ibu jari di permukaan bet 

lainnya 

 

Gambar : 6  

Shakehand grip 

( Sumber : Tenis Meja Tingkat Pemula Juni 1996 ) 
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Gambar : 7  

Penholder grip 

( Sumber : Tenis Meja Tingkat Pemula Juni 1996 ) 

 

2.1.2 Macam-macam pukulan (shot)  

1) Ada beberapa jenis pukulan (stroke) yang dikenal dalam olahraga 

tenis meja, tidak kurang pula berbagai bentuk pukulan yang hampir 

serupa namun  mempunyai nama yang berbeda-beda. 

2) Pada garis besarnya, dasar- dasar  pukulan itu antara lain :  

3) Forehand push/ backhand push ,Servis, Blok, Drive, Loop, 

Backspin ( chop ), Lob tinggi      
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Gambar : 8  

Forehand push 

 ( Sumber : Tenis Meja Tingkat Pemula Juni 1996 ) 

 

 

 

Gambar : 9  

Servis Flat 

( Sumber : Tenis Meja Tingkat Pemula Juni 1996 ) 

 

Dalam tenis meja, pukulan (stroke) secara umum dapat dikelompokkan 

sebagai pukulan yang bersifat serangan (offensive, menghasilkan bola 
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topspin) dan pukulan bersifat bertahan (defensive, menghasilkan bola 

backspin). Spin disini termasuk juga smash, blok, dan lob. Kedua 

kelompok pukulan ini berlaku untuk forehand dan backhand.  

Pukulan dikenal juga dengan istilah shot, stroke, hit. Pukulan forehand 

merupakan salah satu teknik dasar permainan tenis meja, pukulan forehand 

sangat berperan penting pada permainan tenis meja. Pukulan forehand 

drive digunakan untuk menyerang, sedangkan pukulan forehand chops 

serta block/push digunakan untuk bertahan. Pukulan serang yang keras dan 

digunakan dalam usaha memtikan lawan ialah forehand  smsh.  Bila dua 

orang yang bermain yaitu satu lawan satu, permainan tersebut dinamakan 

permainan tunggal (single) dan bila empat orang dinamakan ganda 

(double). Pemain yang mendapat angka 11 dialah pemenang berarti selesai 

sudah satu game. Pada permainan ganda, pembuka bola (server) akan 

melakukan service dan diterima dengan sempurna oleh penerima bola 

(receiver) yag seterusnya akan mengembalikan bola ke arah bidang server 

dan diterima oleh sekutu pasangan server untuk dikembalikan lagi dengan 

sempurna dan diterima oleh sekutu pasangan receiver dan seterusnya 

secara bergiliran memukul bola sampai bola mati. 

2.1.3 Prinsip Biomekanik Dasar yang Terjadi 

Untuk gerakan dan kekuatan pukulan yang efisien, otot besar yang terlibat 

harus bergerak sebelum otot-otot kecil. Untuk mencapai hal ini, ayunan ke 

belakang harus dimulai dengan memindahkan berat badan dari kiri ke kaki 

kanan. Ini dicapai dengan menekuk lutut kanan. Kemudian pinggang 
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memutar, lalu tubuh bagian atas berputar, tangan dijulurkan dan terakhir 

pergelangan tangan dilenturkan. Pada saat ayunan ke depan, urutan 

pergerakan otot dan sendi sama, dengan ayunan dimulai dengan 

memindahkan berat badan dari kanan ke kaki kiri. 

2.1.4 Konsep ayunan terus menerus/ berkelanjutan 

Hukum Newton Pertama – Kekuatan yang lebih besar diperlukan untuk 

mulai menggerakkan benda daripada yang diperlukan untuk membuatnya 

tetap bergerak. Akselerasi (penambahan kecepatan) raket adalah elemen 

kunci dalam memberikan energi ke bola. Adalah lebih sulit untuk meng-

akselerasi raket dari posisi diam. Ayunan yang berkelanjutan juga 

membantu timing dari pukulan. Si pemain harus mengayun raket ke 

belakang dengan kecepatan yang sama dengan bola yang datang. 

Tujuannya adalah menyelesaikan ayunan ke belakang pada saat bola 

menyentuh meja. Ini berarti kecepatan ayunan ke belakang akan berubah-

ubah sesuai dengan kecepatan bola yang datang. 

2.1.5  Lebih banyak sendi yg terlibat dalam pukulan, lebih banyak 

akselerasi yang dihasilkan. 

Pukulan adalah gerakan yang mirip dengan mencambuk dengan gerakan 

kejut dari lengan bagian bawah (dekat pergelangan) sebagai gerakan yang 

paling penting. Tangan harus dijaga agar tetap bebas dan rileks selama 

menyelesaikan pukulan. Otot bisep mengendalikan gerakan kejut tangan 

depan dalam pukulan forehand. Otot mirip dengan pegas dan menyimpan 

tenaga. Supaya otot bisep dapat berkontraksi dengan cepat, dia perlu 
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dijulurkan (diluruskan) sehingga cukup untuk menberikan tekanan pada 

tendon (urat daging). Pemain- pemain berprestasi semuanya memiliki 

tenaga (power), ketangkasan (quickness), tingkat gerakan (movement) dan 

keteraturan (consistency) yang hebat (excellent). Bagian movement dan 

consistency, yang mana dari statistik berbagai pertandingan lebih banyak 

mempengaruhi kemenangan dibanding power atau quickness. Dengan 

keduanya juga kita bisa menghasilkan tekanan dahsyat dalam pertandingan 

hanya dengan menempati posisi tepat untuk membuat pukulan tepat yang 

jarang meleset. Sebagai tambahan, gerakan dan konsitensi yang bagus 

akan secara tidak langsung mendongkrak dua bakat lainnya. Pukulan yang 

efisien akan menghasilkan qucikness alami yang muncul tanpa usaha 

tambahan dengan itu akan mudah mengatur kadar power ketika kita berada 

dalam posisi tepat untuk membuat sebuah ayunan (swing) pukulan. 

2.1.6 Kontak unsur dasar semua pukulan 

Bagaimana, kapan, dan di mana pukulan mengenai bola merupakan unsur 

dasar dalam menghasilkan pukulan. Studi ilmiah telah menunjukkan 

bahwa ada beberapa prinsip dasar yang harus dilakukan secara benar untuk 

setiap pukulan supaya dapat berhasil. Unsur-unsur dasar tersebut sama 

untuk semua gaya permainan dan tipe grip (pegangan) dan merupakan 

pondasi untuk memahami pemukulan bola dengan benar. Ketika seseorang 

mengerti bagaimana unsur-unsur ini bekerja dalam satu kesatuan, mereka 

dapat dengan cepat melakukan perbaikan pada pukulan mereka sendiri. 
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2.2 Prinsip Dasar Biomekanika 

2.2.1 Penggunaan Tenaga dan Gesekan 

Pukulan tenaga terjadi ketika raket yang bergerak ke depan memukul bola. 

Contohnya ketika anda memantulkan bola ke atas menggunakan raket. 

Anda dapat mendengar suara ‘kayu’ ketika melakukan pukulan 

menggunakan tenaga. Sebagian besar tenaga digunakan untuk gerakan ke 

depan. Pukulan gesek terjadi ketika anda menggesek bola dengan raket. 

Sebagian besar tenaga digunakan untuk menghasilkan putaran bola. 

Sebagian besar pukulan merupakan gabungan pukulan tenaga dan gesekan. 

Slow Loop, serves, dan chop adalah maksimal putaran - minimal tenaga. 

Fast Loop adalah medium tenaga and medium gesekan. Counter Loops 

and Kill Shots adalah mksimal tenaga –minimal putaran 

Tenaga memiliki arah: 

Melawan Topspin -------- Ke Bawah dan Depan 

Melawan Backspin ------- Ke atas dan Depan 

Melawan Sidespin kanan-- Ke Kiri anda 

Melawan Sidespin kiri ---- Ke kanan anda 

Melawan bola tinggi ----- Ke Bawah 

Melawan bola rendah ---- Ke atas 

 

2.3 Timming  

Kapan tenaga raket/ bat dipindahkan ke bola ? 

2.3.1 Bola bergerak naik 



23 
 

 

2.3.1 Bola berada pada titik tertinggi 

2.3.2 Bola bergerak turun 

 

2.4 Jenis pukulan 

Pada saat bola naik, titik tertinggi, turun 

Counter drive : Naik / Titik Tertinggi 

Counter drive : Titik Tertinggi 

Slow Loop   : Titik Tertinggi / Turun 

Reloop-off-bounce   : Naik 

Counter Loop Jarak Menengah : Titik Tertinggi / Turun 

Chop Normal   : Titik Tertinggi / Turun 

Chop Cepat : Naik 

Chop – Jarak Menengah : Titik Tertinggi / turun 

Chop-Long-distance : Turun 

Block Melawan loop : Naik  

 

2.5 Memukul Bola 

Yang terpenting dari ketiga prinsip- prinsip dasar memmukul bola bagian 

depan bola. Bagian depan Bola merupakan suatu daerah, bukan titik yang 

tetap. Bagian Depan bola merupakan daerah yang selalu berubah, 

tergantung dari arah laju bola. Bagian depan bola adalah bagian yang 

menghadap arah lintasan bola.  

Daerah memukul untuk berbagai macam pukulan. 
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Counter Melawan Topspin ----- Di atas tengah dari Bagian Depan 

Kill Melawan Backspin --------- Tengah atau bawah dari bagian depan.  

Slow loop Melawan Backspin -- Bawah dari Bagian Depan 

Fast loop melawan Backspin -- Tengah atau Bawah dari bagian depan 

Reloop dari Jarak Menengah -- Tengah atau Bawah dari bagian depan 

Reloop dari Dekat Meja ------- Atas dari Bagian Depan  

Chop melawan Backspin ------- Tengah atau Bawah dari bagian depan 

Chop dari Jarak Menengah ---- Di atas atau Tengah atau Bawah dari bagian 

depan  

Chop dari Jarak Jauh --------- Tengah atau bawah 

 

Suatu penelitian ilmiah harus melalui proses penalaran dan pengalaman di 

lapangan, satu diantaranya yang paling penting adalah mengkaji variabel- 

variable yang akan diteliti. Pada bab ini dikaji mengenai “ Survei tingkat 

ketrampilan pukulan forehand dan servis flat permainan tenis meja pada 

siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD 

Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2008/ 2009  “ meliputi : 

_ Teknik : Cara memegang bet, ayunan tangan saat memukul bola, posisi         

kaki, posisi badan. 

_ Metode : 1. Dril, 2. Koreksi kontruktif, 3. Pengawasan gerakan dan 

kesalahan. 
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2.6 Latihan. 

Menurut Bompa, latihan adalah aktifitas yang kompleks yang diatur oleh 

beberapa prinsip dan garis petunjuk untuk mencapai hasil tertinggi dengan 

menggunakan metode yang yang sebaik- baiknya. Untuk menghindari 

kelebihan latihan, Bompa mengemukakan beberapa prinsip latihan antara 

lain : 

1) Prinsip spesifikasi, artinya disesuaikan dengan lingkungan dan 

cabang- cabangnya. 

2) Prinsip individualitas, artinya harus memperhatikan masing- masing 

atlet tanpa melihat tingkat hasil dan harus diperhatikan secara 

individual sesuai dengan kemampuan dan potensi dengan mempelajari 

karakteristik atlet. 

Suharno mengatakan bahwa latihan dalam olahraga merupakan usaha 

dalam mengembangkan atlet untuk mencapai kemampuan yang setinggi- 

tingginya dalam waktu yang telah direncanakan. 

Menurut Copeland, latihan adalah untuk menyiapkan pertandingan dengan 

melakukan masa latihan dengan maksud untuk menambah ketahanan 

tubuh dan kekuatan serta mempertajam keahlian khusus yang dibutuhkan 

untuk olahraga. 

Menurut Pate, Russel dan Clenagan, latihan didefinisikan sebagai 

partisipasi sistimatik dalam latihan untuk tujuan menambah kapasitas 

fungsional fisik dan latihan bertoleransi. Dikemukakan pula bahwa prinsip 

latihan antara lain : 
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1) Prinsip individualitas 

2) Prinsip latihan beban 

3) Prinsip konsistensi atau keajegan latihan 

4) Prinsip spesifitas sesuai dengan cabang olahraga 

5) Prinsip kemajuan ( progresion ) 

6) Prinsip tingkat latihan ( state of training )  

Mengenai bentuk latihan Pukulan forehand  pukulan servisflat  dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

 

2.7 Latihan Pukulan Forehand 

Pukulan ini merupakan pukulan topspin yang agresif latihan sendiri 

dengan memukul bola dinding/ meja tenis meja yang ditegakkan selama 

1menit secara beruntun. Mulailah berdiri menghadap meja, kaki kanan 

sedikit ditarik kearah belakang. Putar tubuh kita ke arah kanan dengan 

bertumpu pada pinggang, dengan tangan diayunkan ke arah luar. Jagalah 

agar siku tetap berada di dekat pinggang. Pindahkan berat badan ke kaki 

kanan. Saat mengayunkan tangan ke belakang ( backswing ) jaga agar bet 

tetap tegak lurus dengan lantai. Ujung bet dan tangan harus harus sedikit 

mengarah kebawah, dengan siku kira- kira 120 derajat. 

Gunakan sisi forehand bet anda, pantulkan bola ke dinding meja yang 

ditegakkan  selama 1 menit secara beruntun. Pukul bola dengan pukulan 

forehand/ menghadap ke dinding meja yang ditegakkan  pukul bola 

langsung didepan anda. Pukulan bola memantul di tempat yang sama 
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setiap kali, kira- kira setinggi pundak anda. Kontak bola harus terjadi di 

sebalah kanan tubuh ( untuk pemain yang menggunakan tangan kanan ) 

Sasaran yang dicapai  = 1 menit pantulan kedinding/ meja yang 

ditegakkan berturut- turut, memukul daerah yang sama. 

Skor pukulan   =   ( n )  _ pantulan kedinding/ meja yang 

ditegakkan berturut- turut, memukul daerah yang sama. 

 _ Kelebihannya :  

Kita berlatih dengan rally ketat, atau latihan yang mengarah pada 

perkembangan kontrol dan mengalahkan kontrol tadi, dan memaksa kita 

berfikir dan memutuskan taktik yg hrs digunakan selama rally (tactis) 

_ Kekurangannya : 

Kita mirip latihan dgn robot. Cepat mengalami kejenuhan/ cepat bosan, 

itulah gaya main robot. 

 

2.8 Latihan Pukulan Servis Flat 

Mulailah dengan mengambil posisi berdiri, biasanya menghadap 

sisibackhand kita. Untuk servis forehand flat, agak sedikit menghadap kea 

rah kanan, untuk servis backhand topspin, menghadap meja 

Tarik tangan anda kea rah belakang dan lambungkan bola pada saat yang 

bersamaan. Agar bola bergerak lebih cepat, tarik bet lurus kebelakang, 

agar bola lebih perputar, tarik bet sedikit ke bawah. Saat bola akan turun, 

tarik bet kearah depan pada siku anda. Pukulan bola rendah diatas meja, 

dengan gerakan sangat datar untuk bola cepat, dan dengan gerakan 
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menyerempet dari arah atas untuk bola putar. Saat memukul, sentakkan 

pergelangan tangan anda kearah atas untuk bola putar dan kearah depan 

untuk bola cepat. Setelah servis dilakukan, bola harus terlebih dahulu 

menyentuh bidang permainan pembuka bola (server), setelah melewati 

jaring bola akan jatuh dibidang permainan lawan atau penerima bola 

(receiver) untuk selanjutnya dipukul oleh penerima bola langsung kembali 

jatuh ke bidang server dan seterusnya.  

_ Kelebihannya :  

Kita berlatih dengan servis ketat, atau latihan yang mengarah pada 

perkembangan kontrol dan mengalahkan kontrol tadi, dan memaksa kita 

berfikir dan memutuskan taktik yg hrs digunakan awalan permainan, 

servis yang baik dapat juga dikatan sebagai pembuka serangan. 

_ Kekurangannya : 

Bola keluar, pantulan bola terlalu tinggi sehingga mudah diserang lawan. 

Cepat mengalami kejenuhan/ cepat bosan. 

 

2.9 Hipotesis  

Menurut PPKI (2000: 12) “hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian yang secara teoritis diangggap paling 

mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Sehubungan dengan 

permasalahan penelitian ini yaitu mengenai tingkat ketrampilan bermain 

bermainan tenis meja pada kegiatan ekstra kurikuler siswa di SD Negeri 
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Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1) Tingkat ketrampilan pukulan forehand permainan tenis meja pada 

siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD 

Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2008/ 2009. 

2) Tingkat ketrampilan servis flat permainan tenis meja pada siswa putra 

dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 

Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 

2008/ 2009. 
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BAB.III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode survei yang berarti proses mengumpulkan 

data yang khusus dan setepat- tepatnya maupun suatu situasi yang aktual ( 

Winarno Surahman dan Harol M.E, 1960:2 ). Dalam penelitian ini survei diartikan 

sebagai alat atau cara atau metode dalam memperoleh data dengan teknik tes. 

Agar diperoleh tujuan yang sesuai yang diharapkan. Maka penggunaan 

metodologi penelitian harus tepat dan mengarah pada tujuan penelitian.  

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi hal- hal sebagai berikut : 

3.1. Metode Obyek Penelitian. 

Sebelum mulai dengan masalah penentuan obyek penelitian, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai langkah- langkah yang harus 

ditempuh agar tidak terjadi kesalahan dalam penelitian. Untuk mengurangi 

dan menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, perlu obyek penelitian, 

antara lain : 

 

3.2. Penentuan Populasi 

Arikunto (1998: 115) berpendapat “ Populasi merupakan subyek 

penelitian”. Sedangkan menurut Sugiyono (1997: 57) menjelaskan 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan 
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pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan populasi adalah keseluruhan 

subyek penelitian yang memiliki ciri-ciri yang akan diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah sampel sebanyak 67 siswa putra dan putri yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01  Kota 

Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. 

Adapun alasan penelitian mengambil populasi tersebut adalah : 

1) Mereka mempunyai usia yang relatif sama, kalaupun ada perpedaan 

atau selisih hanya sedikit. 

2) Karena tes tingkat ketrampilan pukulan forehand dan servis flat pada 

permainan tenis meja yang digunakan untuk anak usia 10- 12 tahun, 

maka populasi yang digunakan adalah siswa putra dan putri yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Berdasarkan alasan tersebut, maka populasi yang diambil telah memenuhi 

persyaratan sebagai populasi yaitu yang paling sedikit mempunyai satu 

sifat yang sama, sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan obyek 

penelitian. 

 

3.3. Penentuan Sampel 

Sampel Menurut Arikunto (2002:10) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Agar sampel yang diambil mewakili data penelitian, 

maka perlu adanya perhitungan besar kecilnya populasi. Suharsimi 

Arikunto (1998:112) menyatakan bahwa: 



32 
 

 

Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-

25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari : 

1) Kemampuan penelitian dilihat dari segi waktu, keuangan, dan dana. 

2) Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti 

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

total sampling. Teknik pelaksanaanya dilakukan dengan mengambil 

sampel gabungan dari tiga teknik dalam pengambilan sampel yaitu 

berstrata, populasi, dan acak. Sampel berstrata dilakukan karena adanya 

perbedaan karakteristik antara strata- strata yang ada, sedangkan 

perbedaan tersebut akan mempengaruhi variabel. Dalam hal ini adalah 

siswa putra dan putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD 

Negeri Kemandungan 01. Kemudian dengan sampel proporsi ditentukan 

besarnya proporsi yang akan diambil. Hal ini dilakukan untuk 

menyempurnakan penggunaan teknik sampel berstrata atau wilayah. 

Adakalanya banyak subyek yang terdapat pada setiap strata atau wilayah 

tidak sama. Oleh karena itu untuk memperoleh sampel yang representatif, 

pengambilan subyek dari setiap strata atau wilayah ditentukan seimbang 

atau sebanding dengan banyak subyek dalam masing- masing strata atau 

wilayah ( Suharni Arikunto, 1993 : 112 ). Dalam penentuan sampel ini 

diambil proporsi sebesar 25 % dari masing- masing populasi ( strata ).  
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Sesuai dengan ketentuan yang disebutkan oleh Suharsini Arikunto ( 1993 : 

107 ) yaitu sebgai berikut : ” Apabila subyek penelitian jumlahnya kurang 

adari 100, maka dalam menentukan besarnya sampel lebih baik diambil 

sebagai anggota sampel, sehingga penelitian merupakan penelitian 

populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil 10- 15 % 

atau lebih. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Siswa putra yang mengikuti kegiatan ekstrakutikuler pada permainan tenis 

meja sejumlah 34 dan Siswa putri yang mengikuti kegiatan ekstrakutikuler 

pada permainan tenis meja sejumlah 33 jumlah seluruhnya 67 siswa. 

 

3.4. Tempat dan Waktu Penelitian 

Untuk pengukuran tes ketrampilan pukulan forehand dan servis flat 

dilaksanakan pada : 

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Juni 2009 

Waktu : 07.30- 11.00 WIB 

Tempat : GOR PGSD UNNES Kampus Tegal 

 

3.5. Variabel Penelitian  

Setiap penelitian mempunyai obyek yang akan dijadikan sasaran dalam 

penelitian, obyek tersebut sering kita sebut sebagai gejala, sedang gejala- 

gejala yang menunjukkan variasi baik dalam jenisnya maupun tingkatnya 

disebut variable ( Sutrisno Hadi, 1987:224 ) 
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Variabel dalam penelitian ini adalah : Survei tingkat ketrampilan pukulan 

forehand dan servis flat pada permainan tenis meja  siswa putra dan putri 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. 

 

3.6. Instrumen Tes 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah : tes ketrampilan 

pukulan forehand dan servis flat pada permainan tenis meja ( Tes 

Ketrampilan Dasar- Dasar Tenis Meja. Prajasetia’s Blog ) 

Tes ketrampilan bermain tenis meja : 

Tujuan : Tes ini dimaksudkan untuk mengukur ketrampilan pukulan 

forehand dan servis flat pada permainan tenis meja pada tingkat kecapan 

bermainnya sedang. 

Tes ini berlaklu untuk semua jenis kelamin dan tingkatan umur termasuk 

untuk pelajar SLTP. 

3.6.1 Jenis Tes : Tes back board ( tes pukulan forehand pada dinding/ 

papan pantulan) 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur ketrampilan pukulan 

forehand. 

Alat- alat dan perlengkapan : 

- Sebuah stop watch 

- Sepuluh buah bola tenis meja 

- Sebuah bat 
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- Sebuah meja tenis meja yang dapat dilipat 

- Sebuah kota karton berukuran 10 X 5 X 3 cm yang dapat 

ditempelkan dengan pines pada sudut samping kiri belakang 

meja 

- Dinding atau tiang untuk sandaran bagian meja tenis didirikan 

tegak lurus pada bagian meja yang horisontal  

- Pita kertas lebar 2 cm yang direkatkan pada bagian meja yang 

didirikan tegak lurus, sejajar dengan bagian meja yang 

horisontal dan berjaraj 15 cm dari permukaan meja. 

- Borang dan alat tulis untuk mencatat hasil tes. 

Petugas : 

 Seorang pengambil waktu yang bertugas memberikan aba- aba 

ya” dan ” stop ” 

 Seorang penghitung jumlah pantulan yang syah selama 1 menit 

dan sekaligus mencatat hasilnya 

 Sekurang- kurangnya seorang pembantubertugas untuk 

mengambil bola yang tidak dapat dikuasai testee. 

 

Pelaksanaaan Tes back board/ Pukulan farehand 

a.   Testi 

- Berdiri di depan dinding pada garis yang telah ditentukan 

- Tangan kanan memegang bet dan tangan kiri memegang bola 

ataupun sebaliknya 
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- Telapak tangan menghadap ke depan 

- Setelah aba-aba “Ya” memukul bola ke dinding 

- Saat memantulkan bola ke dinding, kaki jangan melewati garis 

- Pantulan bola di dinding harus berada di atas garis 

- Lakukan secara berulang-ulang sebanyak mungkin dalam waktu 1 

menit 

b.  Tastor 

- Memberikan aba-aba “Ya” 

- Memperhatikan pantulan bola 

- Menghitung banyaknya bola yang dipantulkan 

- Memulai dan menghentikan waktu 

Cara menskor : 

Skor dari setiap trial adalah jumlah pantulan yang sah selama 1 menit. 

Skor hasil tes jumlah pukulan yang terbanyak dari ketiga trial tersebut. 

Catatan : 

Pada waktu aba- aba stop diberikan tetapi bola sudah dipukul dan 

pantulan adalah sah, maka pukulan itu ikut dihitung. 
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Gambar 10 a :   

Denah diagram lapangan tes pukulan 

forehand 

( Sumber Tes dan Pengukuran dalam 

Pendidikan Jasmani ) 

Gambar 10 b :   

Denah meja  lapangan tes pukulan 

forehand 

( Sumber Tes dan Pengukuran 

dalam Pendidikan Jasmani ) 

 

3.6.2 Tes Servis Flat. 

Tujuan : Tes ini bertujuan untuk mengukur ketrampilan servis. 

Alat dan perlengkapan : 

- Bola tenis meja 10 buah 

- Bat 10 buah 

- Stop wacth 

- Meja tenis meja 

- Formulir pencatatan hasil tes 

Pelaksanaaan Pukulan Servis Flat: 

a. Testi 

- Berdiri di depan lapangan tenis meja 



38 
 

 

- Tangan kanan memegang bet dan tangan kiri memegang bola 

ataupun sebaliknya 

- Setelah aba-aba “Ya” melakukan servis 

- Bola harus memantul di kedua sisi meja 

- Saat servis harus focus terhadap target 

- Lakukan secara berulang-ulang dengan 10 kali kesempatan 

  

b. Tastor 

- Memberikan aba-aba “Ya” 

- Memperhatikan pantulan bola 

- Menghitung banyaknya bola yang masuk di target 

Cara menskor : 

Skor testee adalah jumlah skor yang diperoleh dari 10 kali pukulan 

servis. Servis yang gagal dinilai skor 0 ( nol ) 

 3 5 30 cm 

2 

 

25 cm 

 

1 

 

 

 

2 25cm 

3 5 30 cm 

Gambar : 11  

X 

Testee

Net 
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Denah sasaran servis flat 

( Sumber  Prajasetia’s Blog ) 

 

PROSES PENILAIAN 

TABEL 1 

 NORMA PENILAIAN  

Memantulkan 

bola 30 detik 

Pukulan 

forehand 

1 menit 

Pukulan 

backhand 

1 menit 

Servis 10 

bola 

Defensife 

20 bola 

Smash 

10 

bola 

NILAI

50 ke atas 

70 ke 

atas 70 ke atas 25 – 30 18 – 20 

25 – 

30 5 

42 – 50 58 – 69 58 – 69 20 – 24 15 – 17 

20 – 

24 4 

30 – 41 45 – 57 45 – 57 15 – 19 11.- 14 

15 – 

19 3 

20 – 29 35 -44 35 -44 10.- 14 6.- 10 

10.- 

14 2 

0 -19 0 -34 0 -34 0 – 9 0 – 5 0 – 9 1 

 

 ( Sumber  Prajasetia’s Blog , Tes ketrampilan dasar-dasar  tenis meja )  
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Keterangan: 

c. Testor : Orang yang mencatat hasil dari pelaksanaan tes. 

d. Testi : Orang yang melakukan tes yang akan diambil datanya. 

Hasil kasar yang masih merupakan satuan ukuran yang berbeda- beda 

tersebut diatas, perlu diganti dengan satuan ukuranyang sama, satuan 

ukuran pengganti ini adalah nilai. Nilai tes ketrampilan pukulan forehand 

dan servis flat peserta diperoleh dengan mengubah hasil kasar setiap butir 

tes menjadi nilai terlebih dahulu. 

Penilian ketrampilan pukulan forehand dan servis flat bagi siswa yang 

telah melakukan tes ketrampilan pukulan forehand dan servis flat dinilai 

dengan menggunakan tabel nilai  ( untuk menilai prestasi dari masing- 

masing butir tes ). Kemudian menjumlahkan nilai- nilai dari kelima butir 

tes tersebut. Hasil menjumlahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan 

klasifikasi ketrampilan pukulan forehand dan servis flat siswa dengan 

menggunakan tabel norma tes ketrampilan pukulan forehand dan servis 

flat  untuk semua jenis kelamin dan tingkatan umur termasuk untuk pelajar 

SLTP. 

 

3.7. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Validitas Instrumen 

 Sebuah intrumen dikatakan valid apabila mengukur apa yang diinginkan 

dan dapat mengungapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat ( 

Suharsimi Arikunto, 1992: 136 ) 
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Nilai validitas tes ini adalah 0,884 ( Depdikbud, 1995:3 ) 

3.7.2 Reliabilitas Instrumen 

Realibilitas menunjukkan suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

baik. 

Realibilitas menunjuk pada kerterandalan sesuatu, reabel artinya dapat 

dipercaya, jika dapat diandalkan ( Suharsimi Arikunto, 1993: 142 ) 

Nilai reabilitas tes ini adalah 0,911 ( Depdikbud, 1995: 3 ) 

 

3.8. Alat dan Perlengkapan Tes Pengukuran 

Meja Tenis Meja, bat, net, bola tenis meja, stopwacht, peluit, rool meter, 

pita putih, dan solasi. 

 

3.9. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data juga merupakan factor yang penting dalam 

sebuah penelitian, karena berhubungan langsung dengan data yang 

diperoleh, untuk memperoleh data yang sesuai, maka penelitian ini 

menggunakan metode survei dengan teknik tes. 

Metode ini dimaksud untuk mengumpulkan data- data mengenai tingkat 

ketrampilan pukulan forehand dan servis flat permainan tenis meja siswa 

putra dan putri yang ikut kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 

Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 

2009. 
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3.10. Metode Analisis Data 

Untuk memperoleh suatu generalisasi atau kesimpulan masalah yang akan 

diteliti, maka analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian, karena dengan analisis data akan dapat ditarik kesimpulan 

mengenai masalah yang akan diteliti. Untuk menganalisis data diperlukan 

teknik analisis yang sesuai dengan bentuk data yang terkumpul. Dalam 

data ini karena data yang terkumpul berupa angka- angka, maka penulis 

menggunakan analisis statistic. Hal ini sesuai dengan pendapat Sutrisno 

Hadi ( 1987:221 ) , bahwa cara- cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan data dengan menganalisa data penyelidikan yang berwujut 

angka- angka adalah dengan teknik statistik. Analisis statistic dapat 

memberikan efisiensi dan efektifitas kerja, karena dapat membuat data 

lebih ringkas bentuknya. Teknik yang dipakai untuk memperoleh data 

penelitian dengan analisis diskriptif presentase. 

            Arikunto (1998: 236) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan 

dengan analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian atau desain yang diambil. Terkait dengan hal itu 

maka diperlukan adanya tehnik analisis data. 

            Analisis data yang digunakan dalam penelitian ada ( satu )  macam, 

yaitu: 

1) Teknik analisis deskriptif yaitu dengan perolehan persentase karena 

penelitian ini bersifat deskriptif dan mendeskripsikan tentang variabel 
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bebas dan variabel terikat. Menurut Nurkancana (1992: 22) langkah-

langkah yang digunakan adalah: 

2) Menentukan prosentase variabel, untuk mengetahui jumlah 

perbandingan skor masing-masing variabel  yaitu variabel cara belajar 

yang diklasifikasikan menjadi sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat 

kurang. Setelah data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka langkah 

selanjutnya mendeskripsikan hasil evaluasi tingkat ketrampilan 

pukulan forehand dan servis flat permainan tenis meja siswa putra dan 

putri yang ikut kegiatan ekstrakurikuler dengan menggunakan rumus 

persentase milik Sudijono. Adapun rumusan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

                        Rumus    P= x
N
F  100% 

 

Keterangan :      

P :  Persentase    

F :  Frekwensi    

N :  Jumlah Responden 

 

3.11. Variabel yang dikendalikan mempengaruhi hasil penelitian 

Dalam penelitian ini telah diusahakan untuk menghindari adanya 

kemungkinan kesalahan selama melakukan penelitian sehubungan dengan 

pengambilan data, maka dibawah ini dikemukakan aanya variabel yang 
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dikendalikan meliputi beberapa factor dan usaha untuk menghindarinya. 

Adanya factor- factor tersebut adalah : 

3.11.1 Faktor kesungguhan hati. 

Kesungguhan hati dari tiap- tiap individu dalam melakukan kegiatan 

penelitian tidaklah sama, sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

Untuk menghindarinya diupayakan agar bersungguh- sungguh dalam 

melakukan tes. 

3.11.2 Faktor alat 

Alat yang diigunakan dalam penelitian, diupayakan selengkap mungkin 

dan dapat dipersiapkan sebelum tes dimulai. Hal ini untuk menunjang 

kelancaran dai jalannya penelitian. 

3.11.3 Faktor cuaca 

Bila pelaksanaan tes dilapangan terbuka, maka faktor cuaca khususnya 

hujan dapat mengganggu jalannya penelitian. Bila hal ini terjadi, maka 

proses penelitian pada hari itu diganti dengan hari lain. 

3.11.4 Faktor tenaga penilai 

Karena penelitian dalam tes ini membutuhkan kecermatan dan ketelitian 

yang tinggi, maka faktortenaga penilai sangat penting untuk diperhatikan. 
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BAB.IV. 

 HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari tes dan pengukuran dalam pendidikan 

jasmani : prinsip- prinsip dan penerapannya untuk anak usia 10- 12 tahun, 

berdasarkan tabel penilaian dan norma tes ketrampilan dasar tenis 

meja.bermain tenis meja.  Hal ini sesuai dari Prajasetia’s.Blog ( 14 11 2008 ) 

diunduh pada ( 17/07/2009 ).  Dilihat dari data survei tes ketrampilan teknik 

dasar pukulan forehand dan servis flat tenis meja yang dilakukan siswa 

menunjukkan bahwa :  

 

4.2 Hasil Analisis Data 

Dari hasil penelitian diatas dapat dianalisa bahwa : 

Untuk masing- masing butir tes ketrampilan pukulan forehand yang diteskan 

pada siswa putra yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri 

Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 

2009, menunjukkan ketrampilan tertinggi pada 38 %  dengan katagori baik 

sekali dan terendah pada 18 % dengan katagori sedang. Untuk masing- 

masing butir tes ketrampilan pukulan forehand yang diteskan pada siswa putri 

yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009,  menunjukkan 
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ketrampilan tertinggi pada 6 %  dengan katagori baik sekali dan terendah 

pada 2 % dengan katagori kurang sekali.  

Kemudian masing- masing butir tes ketrampilan pukulan servis flat yang 

diteskan pada siswa putra yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD 

Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 

2008/ 2009,  menunjukkan ketrampilan tertinggi pada 49 %  dengan katagori 

baik sekali dan terendah pada 3 % dengan katagori sedang. Untuk masing- 

masing butir tes ketrampilan pukulan servis flat yang diteskan pada siswa 

putri yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009,  menunjukkan 

ketrampilan tertinggi pada 33 %  dengan katagori baik sekali dan terendah 

pada 30 % dengan katagori sedang. 

 

Tabel 2 

Tabel Analisis Deskriptif Persentase Pukulan Forehand Putra 

No Jumlah Nilai Frekuensi Prosentase % Klasifikasi 

1 70 ke atas 13 38% Baik Sekali ( BS ) 

2 58 – 69 15 44% Baik ( B ) 

3 45 – 57 6 18% Sedang ( S ) 

4 35 -44 0 0% Kurang ( K ) 

5 0 -34 0 0% Kurang Sekali ( K ) 

    ∑f    34 100%   
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Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa 13 responden atau 38 % melakukan 

ketrampilan pukulan forehand pada permainan tenis meja siswa putra dengan 

kategori baik sekali, 15 responden atau 44 % baik, 6 responden atau 18 % 

dengan kategori sedang dan selebihnya, 0  responden atau 0 % dalam kategori 

kurang dan 0 responden atau 0 % dalam katagori kurang sekali. 

Tabel 3 

Tabel Analisis Deskriptif Persentase Pukulan Forehand Putri. 

No Jumlah Nilai Frekuensi Prosentase % Klasifikasi 

1 70 ke atas 2 6% Baik Sekali ( BS ) 

2 58 – 69 12 36% Baik ( B ) 

3 45 – 57 13 40% Sedang ( S ) 

4 35 -44 4 4% Kurang ( K ) 

5 0 -34 2 2% Kurang Sekali ( K ) 

    ∑f    33 100%   

 

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa 2 responden atau 6 % melakukan 

ketrampilan pukulan forehand pada permainan tenis meja siswa putra dengan 

kategori baik sekali, 12 responden atau 36 % baik, 13 responden atau 40 % 

dengan kategori sedang dan selebihnya, 4  responden atau 4 % dalam kategori 

kurang dan 2 responden atau 2 % dalam katagori kurang sekali. 
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Tabel 4 

Tabel Analisis Deskriptif Persentase Pukulan Servis Flat Putra ( 10 bola ) 

No Jumlah Nilai Frekuensi Prosentase % Klasifikasi 

1 25 – 30 16 49% Baik Sekali ( BS ) 

2 20 – 24 16 48% Baik ( B ) 

3 15 – 19 2 3% Sedang ( S ) 

4 10.- 14 0 0% Kurang ( K ) 

5 0 – 9 0 0% Kurang Sekali ( K ) 

    ∑f    34 100%   

 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa 16 responden atau 49 % melakukan 

ketrampilan pukulan servis flat pada permainan tenis meja siswa putra dengan 

kategori baik sekali, 16 responden atau 48 % baik, 2 responden atau 3 % 

dengan kategori sedang dan selebihnya, 0 responden atau 0% dalam kategori 

kurang dan 0 responden atau 0 % dalam katagori kurang sekali. 

 

Tabel 5 

Tabel Analisis Deskriptif Persentase Pukulan Servis Flat Putri ( 10 bola ) 

No Jumlah Nilai Frekuensi Prosentase % Klasifikasi 

1 25 – 30 11 33% Baik Sekali ( BS ) 

2 20 – 24 12 37% Baik ( B ) 

3 15 – 19 10 30% Sedang ( S ) 



49 
 

 

4 10.- 14 0 0% Kurang ( K ) 

5 0 – 9 0 0% Kurang Sekali ( K ) 

    ∑f    33 100%   

 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa 11 responden atau 33% melakukan 

ketrampilan pukulan servis flat pada permainan tenis meja siswa putri dengan 

kategori baik sekali, 12 responden atau 37% baik, 10 responden atau 30% 

dengan kategori sedang dan selebihnya, 0 responden atau 0% dalam kategori 

kurang dan 0 responden atau 0 % dalam katagori kurang sekali. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa deskriptif persentase dapat diketahui 

bahwa tingkat ketrampilan forehand pada permainan tenis meja siswa putra 

yang ikut kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan 

Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009, rata- rata masuk dalam 

kategori baik, tingkat ketrampilan forehand pada permainan tenis meja siswa 

putri yang ikut kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009, rata- rata 

masuk dalam kategori sedang. Sedangkan tingkat ketrampilan servis flat pada 

permainan tenis meja siswa putra yang ikut kegiatan ekstrakurikuler di SD 

Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 

2008/ 2009, rata- rata masuk dalam kategori baik, tingkat ketrampilan servis 

flat pada permainan tenis meja siswa putri yang ikut kegiatan ekstrakurikuler 



50 
 

 

di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal Tahun 

Ajaran 2008/ 2009, rata- rata masuk dalam kategori baik. 

Dari faktor- faktor yang mempengaruhui tingkat ketrampilan forehand dan 

servis flat tersebut faktor rutinitas latihan yang merupakan salah satu faktor 

yang paling mempengaruhui atau dominan pada tingkat ketrampilan pukulan 

forehand dan servis flat pada permainan tenis meja siswa putri yang ikut 

kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 01 Kecamatan Tegal 

Barat Kota Tegal Tahun Ajaran 2008/ 2009. Hasil penelitian di atas 

kelompok eksperimen 1 yang dilatih dengan pukulan forehand. Pada saat 

melakukan pukulan forehand mengalami kesulitan pada saat timing/ waktu 

pukul bola, sehingga kurang berarti dalam meningkatkan kemampuan hasil 

pukulan forehand. Pada latihan pukulan forehand akan menghasilkan gerakan 

yang yang komplek, lebih ringan sehingga power yang dihasilkan akan lebih 

rendah secara otomatis dengan tetapnya jarak/ timing yang menentukan, 

maka kekuatan bidang tumpu yang digunakan lebih kecil, sehingga dalam 

penelitian ini diperoleh hasil untuk kelompok eksperimen 2 yang kurang 

memperhatikan soal timing/ waktu pukul lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan soal timing/ waktu pukul. Sedangkan penelitian di atas jika 

dihubungkan dengan landasan teori yang menyatakan bahwa untuk kelompok 

eksperimen 2 yang menggunakan latihan servis flat mempunyai rata- rata 

ketrampilan dalam katagori baik. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil tes akhir forehand dan servis flat permainan 

tenis meja pada kegiatan ekstrakurikuler .  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis deskriptif persentase, 

mka disimpulkan sebagai berikut : 

5.1.1 Tingkat ketrampilan pukulan forehand putra yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 1 Kota Tegal, rata- rata masuk 

dalam katagori baik, sedangkan untuk putri yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 1 Kota Tegal, rata- rata masuk 

dalam katagori sedang.  

5.1.2 Tingkat ketrampilan servis flat putra dan putri yang ikut kegiatan 

ekstrakurikuler di SD Negeri Kemandungan 1 Kota Tegal,  rata- rata 

masuk dalam katagori baik.  

 

 5.2 Saran 

            Berdasarkan temuan penelitian, kesimpulan, dan implikasi hasil 

penelitian, maka beberapa saran yang disampaikan adalah sebagai berikut :  

Pikulan forehand dan servis flat merupakan dasar pukulan permainan tenis 

meja, akan tetapi bagi kita yang menggeluti tenis meja dengan serius, tentu 

saja pengetahuan tentang teknik, taktik, strategi dan aturan main tenis meja 

sangat penting. Aturan main dibutuhkan untuk memastikan cara bermain 

yang benar, sedangkan teknik, taktik dan strategi untuk memenangkan 
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prtandingan dan latih tading butuhkan untuk mengasah mental juara. 

Bagaimanapun kita harus berusaha keras untuk membantu mereka meraih 

prestasi maximum agar mereka nanti menjadi atlet yang berprestasi. 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam kegiatan ekstrakurikuler untuk 

menemukan langkah-langkah yang lebih efektif, praktis dan ekonomis. 
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Lampiran 2:  

 



56 
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Lampiran 4 

 PEMERINTAH KOTA TEGAL 

DINAS PENDIDIKAN 

SEKOLAH DASAR NEGERI KEMANDUNGAN 1 

Jln: Kompol Suprapto No. 1 Telp. ( 0283 ) 323797.Kota Tegal-

52144 

 

Nomor : .................... Tegal, 12 Juli 2009

Lampiran :   

Hal : Jawaban Ijin Penelitian Pendidikan  

 

Yth. Ketua Jurusan Pendidikan FIK PJKR S1 UNNES 

 

Menjawab Surat Bapak No : 890 / H.37.1.6/ PL/ 2009 tanggal 04 Juni 

2009 tentang Ijin Penelitian Pendidikan atas nama BAMABANG RUSJIANTO, 

NIM: 6101907033, Semester 8 Jurusan FIK PGPJSD, dengan ini kami 

beritahukan, bahwa pada prinsipnya kami mengijinkan mahasiswa tersebut diatas 

untuk melakukan penelitian pendidikan di SD Negeri Kemandungan 01 Kec Tegal 

Barat Kota Tegal, dengan catatan tidak mengganggu proses kegiatan belajar 

mengajar. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 
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 Kepala  

SD Negeri Kemandungan 01 

 

 

 

MA’MUROH, S.Pd. 

         NIP : 19610320 198012 2 004 

 

Arsip : 

Pertinggal 

Lampiran 5: Keputusan penguji skripsi 
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Lampiran 6: 

 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL 

JL.Kol Sugiono No. 23 Tegal- 52113 Telp.Fax. ( 0283 ) 356426 

 

KETERANGAN PENGUJIAN 

                                               No : 510.63/ 75 

 

Jenis Alat UTTP : Stopwacht 

Merek/ Type : Molten/ Jepang 

Nomor Seri : - 

Kapasitas/ Daya Baca : 100 memory/ 100 digit 

Pemilik/ Pemakai : BAMBANG RUSJIANTO   NIM : 6101907033 

Alamat :  FIK UNNES 

Diuji oleh / NIP : Tjutju Kartiwan                  NIP : 070015418 

Tanggal Pengujian : 25 Maret 2009 

Metode 
: Pengukuran dengan alat ukur standar  STEP 

OVER 

Hasil :  

BAIK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN OLAHRAGA 
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  Tegal, 25 Maret 2009 

 

 

 

 

 

 

CATATAN 

DILARANG untuk berdagang 
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Lampiran 7:  

 

DATA KASAR HASIL TES PENGUKURAN TES KETRAMPILAN 

PUKULAN FOREHAND  PUTRA ( 1 menit ) 

 

NO NAMA L/P JUMLAH
KET 

HURUF 

1 M Maulana Firdaus L 75 BS 

2 Dimas Setiadi L 75 BS 

3 Wildan Kefee N L 74 BS 

4 Alvin Dananto L 74 BS 

5 Danil Maulana L 74 BS 

6 Faris Bachtiar L 73 BS 

7 Rinto Ari Sanjaya L 73 BS 

8 Moh Lif Saefana Amin L 72 BS 

9 Nizar hidayat L 72 BS 

10 Deni Amdan L 71 BS 

11 M Iftitan Sultan Z L 70 BS 

12 Faris Bangun Wijaya L 70 BS 

13 Alvan Dananto L 70 BS 

14 Aji Setiawan L 68 B 
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15 Achmad Kurniyadi L 67 B 

16 Riki Efendi L 65 B 

17 Septian Wijiharto L 63 B 

18 Arya Bagus Widiarto L 62 B 

19 Vicky Abid Fabyan L 62 B 

20 Rizki Herafandi L 62 B 

21 Moh Alan Pratomo L 61 B 

22 Gagah satria Prayogi L 60 B 

23 Wahyu Suhadi L 60 B 

24 Amri Yahya L 60 B 

25 Evan Fauzi L 60 B 

26 Moh Ibnu Mas'ud L 59 B 

27 Agung Pangestu L 58 B 

28 Rizki Ihza Andina L 58 B 

29 Saeful Abidin L 57 S 

30 Rafi Fernanda L 54 S 

31 Moh Hardiansyah L 53 S 

32 Bayu Aji Nurdiyanto L 52 S 

33 Fiqih Kurniawan Aji L 44 S 

34 Akhmad Firdaus L 43 S 
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Lampiran 8:  

DATA KASAR HASIL TES PENGUKURAN TES KETRAMPILAN 

PUKULAN FOREHAND  PUTRI  ( 1 menit ) 

 

NO NAMA L/P JUMLAH
KET 

HURUF 

1 Mega Wulandari P 71 BS 

2 Vonita Komeilia Sari P 70 BS 

3 Mutiara Tifani AS P 68 B 

4 Ghina Purwaningrum P 68 B 

5 Tiwi Muslikha Sari P 67 B 

6 Rina Mustika Y P 65 B 

7 Dini Kusumawati P 65 B 

8 Kusuma Maya Kristi P 65 B 

9 Dwi Kusuma Fitriani P 64 B 

10 Ayu anggeta Safara P 64 B 

11 Sinta Infrawati P 62 B 

12 Eka Purdati P 60 B 

13 Ilut Lutfi Latifah P 59 B 

14 Noveta Sovie K P 57 S 

15 Silviyani P 57 S 
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16 Irma Septiningrum P 57 S 

17 Komala Ambarwati P 57 S 

18 Rina Mulyaningrum P 56 S 

19 Bella Silavana P 54 S 

20 Wulan Cahyaningsing P 54 S 

21 Vista Nanda H P 54 S 

22 Kartika Sari P 53 S 

23 Desi Lestari P 53 S 

24 Bella Alfi M P 52 S 

25 Dewi Balkis P 46 S 

26 Nia Anggraini P 45 S 

27 Nur Fadilah P 43 K 

28 Ayu Dewi Sekarini P 42 K 

29 Nabila Inas Shabrina P 42 K 

30 Della Nera A P 35 K 

31 Nurul Adiati P 33 KS 

32 Nurul Gofani P 32 KS 

33 Viola Nanda H P 31 KS 
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Lampiran 9:  

DATA KASAR HASIL TES PENGUKURAN PUKULAN SERVIS FLAT 

PUTRA ( 10 bola ) 

 

NO NAMA L/P 
NORMA PENILAIAN 

Jml 
Ket 

1 2 3 4 5 Hrf 

1 Faris Bachtiar L   2 2 3 3 40 BS 

2 M Maulana Firdaus L   2 4 1 3 35 BS 

3 Rizki Ihza Andina L   3 3 3 1 32 BS 

4 Dimas Setiadi L 1 1   7   31 BS 

5 Saeful Abidin L 2 1 2 5   30 BS 

6 Vicky Abid Fabyan L 3 1   5   29 BS 

7 Rinto Ari Sanjaya L 2 1   6   28 BS 

8 Septian Wijiharto L 2 4 5     28 BS 

9 Deni Amdan L 2 3 1 3 1 28 BS 

10 Wahyu Suhadi L   1   4 2 27 BS 

11 Alvan Dananto L 1 3 2 1 2 27 BS 

12 Moh Hardiansyah L 2 1 3 2 1 26 BS 

13 Akhmad Firdaus L 2 3 1 2 1 25 BS 

14 

Arya Bagus 

Widiarto 
L 1 2 1 3 1 25 BS 
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15 

Fiqih Kurniawan 

Aji 
L 2 4 1 3   25 BS 

16 

Gagah satria 

Prayogi 
L 2 2 2 2 1 25 BS 

17 Moh Alan Pratomo L 4     5   24 B 

18 Moh Ibnu Mas'ud L 2 1   5   24 B 

19 Alvin Dananto L 1 2 2 2 1 24 B 

20 Agung Pangestu L 3     5   23 B 

21 Aji Setiawan L   2 3 1 1 22 B 

22 Danil Maulana L 3 2 1 3   22 B 

23 Riki Efendi L 3   1 4   22 B 

24 Achmad Kurniyadi L 2   1 4   21 B 

25 Amri Yahya L 3   2 3   21 B 

26 

Faris Bangun 

Wijaya 
L       4 1 21 B 

27 

Moh Lif Saefana 

Amin 
L 5 2   3   21 B 

28 

Bayu Aji 

Nurdiyanto 
L 3 2   1 2 21 B 

29 Rizki Herafandi L 1   1 4   20 B 

30 Wildan Kefee N L 4 2 1   1 20 B 

31 Nizar hidayat L 1   2 2 1 20 B 
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32 M Iftitan Sultan Z L 1 3 1   2 20 B 

33 Rafi Fernanda L 1 3   3   19 S 

34 Evan Fauzi L 3 4   2   19 S 
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Lampiran 10: 

DATA KASAR HASIL TES PENGUKURAN PUKULAN SERVIS FLAT 

PUTRI ( 10 bola ) 

 

NO NAMA L/P 
NORMA PENILAIAN 

Jml 
Ket 

1 2 3 4 5 Hrf 

1 Kusuma Maya Kristi P 2     8   34 BS 

2 Viola Nanda H P 1 1 3 2 2 30 BS 

3 Vonita Komeilia Sari P 2     7   30 BS 

4 Ilut Lutfi Latifah P 3 1   6   29 BS 

5 Desi Lestari P   6 1 2 1 28 BS 

6 Ayu Dewi Sekarini P 2     6   26 BS 

7 Dwi Kusuma Fitriani P 1 3 2 2 1 26 BS 

8 Bella Alfi M P 2 2 2 1 2 26 BS 

9 Dini Kusumawati P 2 1 1 2 2 25 BS 

10 Irma Septiningrum P 2   3 1 2 25 BS 

11 Eka Purdati P 2   1 1 2 25 BS 

12 Mutiara Tifani AS P 2 2   5   24 B 

13 Tiwi Muslikha Sari P 3   2 1 2 23 B 

14 Nia Anggraini P 2 2 1 2 1 22 B 
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15 Nabila Inas Shabrina P 2 2 1 2 1 22 B 

16 Bella Silavana P   5 1 2   21 B 

17 Nur Fadilah P 3 1   4   21 B 

18 Vista Nanda H P 4 1 1 3   21 B 

19 Nurul Adiati P 4 2   2 1 21 B 

20 Rina Mustika Y P 3 3 1 1 1 21 B 

21 Noveta Sovie K P 2 2 2 1 1 21 B 

22 Komala Ambarwati P 3 3 2   1 20 B 

23 Dewi Balkis P 5 1 1 1 1 20 B 

24 Ghina Purwaningrum P 5 1   3   19 S 

25 Ayu anggeta Safara P 1 1 1 3   18 S 

26 Della Nera A P 1 1 2 1 1 18 S 

27 Kartika Sari P 2 2   2 1 17 S 

28 Sinta Infrawati P 5 2   2   17 S 

29 Wulan Cahyaningsing P 2 1   2 1 17 S 

30 Rina Mulyaningrum P 2 1   3   16 S 

31 Mega Wulandari P   2 1 2   15 S 

32 Nurul Gofani P 3 2   2   15 S 

33 Silviyani P 1 1   3   15 S 
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Lampiran 11 : 

4. 1 Hasil Penelitian 

DATA HASIL TES PENGUKURAN PUKULAN FOREHAND PUTRA 

Transformasi ke Deskriptif Persentase  

1. Persentase Tingkat Pukulan Forehand Putra 

Obyek Baik Sekali Baik Sedang Kurang Kurang Sekali 

34 13 15 6 0 0 

Persentase 38% 44% 18% 0% 0% 

 

 

 

DATA HASIL TES PENGUKURAN PUKULAN FOREHAND PUTRI 

Transformasi ke Deskriptif Persentase  

2. Persentase Tingkat Pukulan Forehand Putri 

Obyek Baik Sekali Baik Sedang Kurang Kurang Sekali 

33 2 12 13 4 2 

Persentase 6% 36% 40% 12% 6% 
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Lampiran 12 : 

DATA HASIL TES PENGUKURAN PUKULAN SERVIS FLAT PUTRA 

Transformasi ke Deskriptif Persentase  

3. Persentase  Tingkat Pukulan Servis flat Putra 

Obyek Baik Sekali Baik Sedang Kurang Kurang Sekali 

34 16 16 2 0 0 

Persentase 49% 48% 3% 0% 0% 

 

 

 

DATA HASIL TES PENGUKURAN PUKULAN SERVIS FLAT PUTRI 

Transformasi ke Deskriptif Persentase  

4. Persentase Tingkat Pukulan Servis flat Putri 

Obyek Baik Sekali Baik Sedang Kurang Kurang Sekali 

33 11 12 10 0 0 

Persentase 33% 37% 30% 0% 0% 
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Lampiran 13: Dokumentasi pengambilan data tes 

 

Doc 1 : Tes Pukulan Forehand Putra 

 

 

Doc 2 : Tes Pukulan Forehand Putri 
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Doc 3 : Tes Pukulan Servis Flat Putra 

 

 

Doc 4 : Tes Pukulan Servis Flat Putri 
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Doc 5 : Pengarahan sebelum melakukan tes 

 

 

Doc 6 : Tes servis flat putri 
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Doc 7 : Testor sedang merekap data tes 

 

Doc 8 : Persiapan peserta pengambilan data 
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Doc 9 : Peserta tes menunggu giliran 

 

 

Doc 10 : Peserta tes menunggu giliran 
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Doc 11: Suasana pengambilan data tes forehand 

 

 

Doc 12: Suasana pengambilan data tes servis flat putra 
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Doc 12: Suasana pengambilan data tes forehand putra 

 

 

 

Doc 13: Penampang meja tenis meja  

 


