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Abstract 

P I t n a w a t i. lmprovinq Students' Learning Achievement on Lawn Tennis 
Subiect Using Alternative_Learnina _??t'lctl~r?l, G?rl?z S E ; ~ ~ S  S:;~kCj;ia 
rnrough Recitation Method (Giving Assignment) in Sports Science Facu l t y f  
State Universitv of Padang. 

This is an action research which aims at identifying students' learning 

achievement improvement differences by using alternative learning, structural 

learning, and game series through recitation method. The population of the 

research was the students enrolled in Lawn Tennis Subject in January-June 

Semester 2007 in Sport Science Faculty of State University of Padang. The 

number of the population was 90 students, divided into three classes. The first 

class consists of 29 students, the second was 25 students, and the last one was 

36 students. Because the population was relatively small, all population members 

became the sample (total sampling). 

The hypotheses of the research are: (1) There is the differences on 

students' learning achievement by using recitation method on alternative 

learning, structural, game series strategies, (2) there is an improvement of 

students' learning achievement on Lawn Tennis Subject by using recitation 

method on alternative learning strategy, (3) there is an improvement of students1 

learning achievement on Lawn Tennis Subject by using recitation method on 

structural learning strategy, (4) there is an improvement of students1 learning 

achievement on Lawn Tennis Subject by using recitation method on game series 

learning strategy, and (5) there are improvements of students' learning 

achievement on Lawn Tennis Subject by using recitation method on all learning 

strategies. 

The data were analyzed descriptively through frequency distribution and t- 

test to obtain the differences. The result of the study shows that there are the 

differences on students' learning achievement improvement by using alternative 

learning, structural, and game series strategies. These three learning strategies 



give significant ~mprovement to students' learning achievement on Lawn Tennis 

Subject. The most significant improvement occurred on alternative learning 

strategy, followed by structural learning strategy and same s e r i ~ s  straten\/ - - 
is because the learning processes and the assignment provided were thoroughly 

done by both the lecturer and students, so that all of them were responsible for 

the improvement of learning activities quantitatively and qualitatively. 

It is expected that the findings can be considered by tennis lecturers or 

teachers in making tennis learning more effective so that all problems can be 

solved. 



ABSTRAK 

P i t n a w a t i Peningkatan Hasil Belajar Tenis Mahasiswa 
Menggunakan Strategi Pembelajaran Alternatif, 
Terstruktur dan Rangkaian Bermain Melalui Metode 
Resitasi (Pemberian Tugas) di FIK UNP 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan (Action Research) yang 
bertujuan untuk melihat perbedaan peningkatan hasil belajar mahasiswa 
dengan menggunakan strategi Pembelajaran alternatif, terstruktur dan 
rangkaian berrnain melalui metode resitasi. Populasi penelitiannya adalah 
mahasiswa yang mengarnbil mata kuliah T??Is Lapangan Semester 
Genap tahun 2007 di Fakultas llmu Keolahragaan UNP. Jumlah 
mahasiswa 90 orang, terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pertama 29 
mahasiswa, seksi kedua 25 mahasiswa dan seksi ketiga 36 mahasiswa. 
Karena populasinya relatif sedikit, maka semua populasi dijadikan sampel 
(total sampling). 

Hipotesis yang diajukan adalah (1) Terdapat perbedaan hasil 
belajar tenis mahasiswa dengan menggunakan metode resitasi pada 
strategi Pembelajaran alternatif, struktural dan rangkaian bermain. (2) 
Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan metode 
resitasi pada strategi pembelajaran alternatif. (3) Terdapat peningkatan 
hasil belajar tenis dengan menggunakan metode resitasi pada strategi 
pernbelajaran struktural. (4) Terdapat peningkatan hasil belajar tenis 
dengan menggunakan metode resitasi pada strategi pembelajaran 
rangkaian berrnain. (5) Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan 
rnenggunakan metode resitasi pada semua strategi pembelajaran. Tehnik 
analisis yang digunakan adalah Tehnik Analisis data Diskriptif dalam 
bentuk distribusi Frekuensi (Frequency Distibution) dan uji t untuk 
mendapatkan perbedaan. 

Hal yang menarik dari hasil penelitian ini adalah bahwa Terdapat 
perbedaan peningkatkan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan 
strategi pembelajaran alternatif, terstruktur dan rangkaian bermain melalui 
metode resitasi. Ketiga strategi pembelajaran ini memberikan peningkatan 
yang signifikan terhadap hasil belajar tenis mahasiswa. Peningkatan yang 
lebih berarti terdapat pada strategi pembelajaran Alternatif, kemudian 
disusul dengan strategi pembelajaran terstruktur dan rangkaian bermain. 
Namun jika dikaji secara mendalam peningkatan yang signifikan ini 
dimungkinkan disebabkan karena proses pernbelajaran dan tugas yang 
diberikan, dilakukan secara seksama oleh mahasiswa dan dosen, 
sehingga semuanya ikut merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan 
kegiatan pembelajaran, baik secara kualitas maupun kuantitas. Harapan 
penulis adalah bahwa penemuan ini dapat digunakan oleh dosen atau 
guru tenis dalam rangka mengefektifkan proses pembelajaran tenis, 
sehingga kendala-kendala pembelajaran tenis, dapat diatasi dengan baik. 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan wadah untuk pengembangan kualitas 

sumber manusia. Wadah ini berfungsi untuk mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradapan bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa (Undang- 

Undang No.20 th.2003). Salah satu ciri dari dari fungsi pendidikan ini 

adalah manusia menyukai akan ilmu dan teknologi yang diwujudkan 

melalui tingginya minat belajar yang selalu terlihat dalam kehidupan 

nya sehari-hari. 

Pada dunia pendidikan te ru rz~a  lembaga pendidikan tinggi, 

mahasiswa merupakan salah satu unsur yang diharapkan dapat 

menjadi yang berilmu dan mampu mengaplikasikan ilmu tersebut pada 

orang lain. Untuk itu mahasiswa harus ditanamkan sikap dan budaya 

belajar yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kualitasnya menjadi 

manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut, dosen sebagai pendidik 

harus mampu membimbing dan mengarahkan mahasiswa kearah cara 

belajar yang baik. Dosen harus mampu memberikan materi ajar 

dengan menggunakan metode yang efektif, yaitu metode yang cocok 

dengan kondisi mahasiswa, sehingga kemampuan yang diharapkan 

dapat dicapai. Menurut Sayuti (2007) penggunaan metode 



pembelajaran yang bervariasi akan dapat meningkatkan kegiatan 

belajar mahasiswa. Salah satu metode ini adalah pemberian tugas 

(resitasi) Pemberian tugas ini adalah salah satu cara penyajian bahan 

pelajaran dengan menugaskan mahasiswa untuk melakukan 

serangkaian kegiatan baik dalam jam tatap muka maupun diluar jam 

tatap muka. Tugas ini berupa Pekerjaan Rumah (PR) seperti, latihan 

kziompok, latihan individual, bermain, analisis teknik dan 

pengembangan pola latihan teknik. Jika metode ini dilaksanakan oleh 

mahasiswa dengan baik, maka pelajaran yang diterimanya akan dapat 

diserap dan dilaksanakan dengan baik pula. Namun sebaliknya jika 

metode ini tidak dijalankan dengan baik jelas akan menimbulkan hasil 

belajar yang kurang baik pula. Pada ha1 disadari bahwa sistim SKS 

sangat menuntut mahasiswa untuk belajar lebih aktif disamping 

pembelajaran yang diberikan secara tatap muka. Pemanfaatan sistem 

kredit semester (SKS) inilah yang perlu diefektifkan oleh dosen dalam 

memberikan pembelajaran dikelas. 

Kondisi ini penulis alami pada pembelajaran tenis lapangan 

semester Januari-Juni dan Juli-Desember 2006 yang lalu. Bahwa tidak 

terdapat peningkatan hasil belajar tenis mahasiswa dari semester 

Januari- Juni dengan Juli- Desember 2006. Setelah penulis telusuri 

berdasarkan analisis laporan hasil kegiatan belajar mahasiswa, 

ternyata beberapa prinsip pendidikan dan pembelajaran yang penulis 

pegang, tidak berjalan dalam praktek, yaitu banyak mahasiswa yang 



tidak menerapkan SKS ini seperti tidak menyelesaikan tugas yang 

diberikan dosen dan atau tugas tersebut hanya sekedar memenuhi 

syarat tanpa diiringi dengan pemahaman dari tugas tersebut, padahal 

dalam konsep tugas tersebut harus dilaksanakan dan dipahami. Di 

samping itu latihan terstruktur dan mandiri yang diharapkan dapat 

membantu proses pembelajaran, ternyata kurang berjalan dengan 

baik. Dari 70 mahasiswa yany mengambil tenis semester genap dan 

ganjil tahun 2006 yang lalu rata-rata hampir setengah dari jumlah 

tersebut tidak melaksanakan tugas dengan baik terutama dalam 

mengikuti latihan terstruktur dan mandiri. Ini dapat dilihat dari hasil 

pengamatan penulis terhadap jadv~al terstruktur yang diberikan 

mahasiswa, banyak mahasiswa yang tidak menjalankan latihan 

tersebut sesuai dengan jadwal yang diberikan. Artinya mereka tidak 

dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen. Banyak alasan 

yang penulis terima dari mahasiswa antara lain adalah masalah waktu 

yang terlalu sempit, masalah ekonomi mereka yang sangat terbatas, 

masalah jadwal latihan yang selalu berubah dalam kelompok dan lain- 

lain. Dampak dari kondisi ini jelas pada hasil belajar mahasiswa, yang 

mencerminkan hasil yang kurang memuaskan, yaitu rata-rata 

mendapatkan nilai C (60). Apabila ha1 ini dibiarkan jelas akan 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa secara 

keseluruhan. Padahal mahasiswa yang tamatan FIK UNP ini terutama 

yang sudah mengambil tenis sangat diharapkan dapat membantu 



pembinaan tenis di Sumatera Barat, sesuai harapan Pengda Pelti 

Sumbar bahwa FIK UNP merupakan gudang SDM yang berkualitas 

dibidang olahraga termasuk tenis lapangan, karena itu diharapkan 

tamatan lembaga perguruan ini dapat ikut membantu proses 

pembinaan tenis di Sumbar terutama berkaitan dengan pembinaan 

pemain, pelatih ataupun wasit 

Beberapa penyebab timbulnya masalah tersebut dapat 37erinci dari 

dua faktor, yaitu : 1. Faktor Dosen, antara lain : a) Dosen kurang 

menerapkan dan mengawasi SKS yang diberikan kepada mahasiswa, 

b) Dosen kurang memeriksa tugas-tugas yang diberikan mahasiswa, 

c) Dosen tidak rnemberikan sanksi kepada mahasiswa yang tidak 

menjalankan tugas dengan baik, d) Jadwal tugas yang diberikan dosen 

terlalu singkat sehingga sulit bagi mahasiswa menyelesaikan tugas 

tersebut, e) Dosen kurang memahami bahwa pelaksanaan tugas 

tersebut dapat dilakukan dalam strategi pembelajaran yang bervariasi 

(alternatif, terstruktur dan rangkaian berrnain). 2. Faktor Mahasiswa, 

antara lain : a) Mahasiswa kurang memahami SKS yang ada di 

Perguruan Tinggi, b) Sikap malas mahasiswa terhadap tugas yang 

diberikan dosen, c) Motivasi mahasiswa yang kurang dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan dosen, d) Faktor pengaturan 

waktu yang kurang efektif, e) Lingkungan yang kurang mendukung 

untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dosen. 



Oleh sebab itu perlu dilakukan pengkajian dan penelitian 

oersama, Dagalmana pemberran tugas yang d~ber~kan kepada 

mahasiswa tersebut dapat lebih efektif dan efisien pada semua 

strategi pembelajaran dalam upaya meningkatkan hasil belajar tenis 

mahasiswa. Karena strategi pembelajaran tenis yang diterapkan 

kepada mahasiswa sangat bervariasi, maka perlu dilihat bagaimana 

peningkatan hasil belajar tenis mahasiswa dengan pemberian tugas ini 

melalui strategi pembelajaran yang bervariasi tersebut, yaitu strategi 

pembelajaran alternatif, struktural dan rangkaian bermain, sehingga 

akan lebih terlihat pada strategi yang mana paling cocok rnetode 

resitasi ini diberikan kepada mahasiswa. 

6. ldentifikasi Masalah 

Setelah dikaji latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kurang meningkatnya hasil pembelajaran tenis mahasiswa 

disebabkan oleh faktor dosen yang kurang memperhatikan 

mahasiswa dalam belajar tenis? 

2. Apakah kurang meningkatnya hasil pembelajaran tenis mahasiswa 

disebabkan oleh faktor mahasiswa yang memiliki kemampuan 

motorik yang rendah? 

3. Apakah kurang meningkatnya hasil pembelajaran tenis mahasiswa 

disebabkan oleh faktor lingkungan belajar yang kurang kondusif? 



4. Apakah faktor media dapat mempengaruhi hasil pembelajaran tenis 

mahasiswa? 

5. Apakah strategi dan metode pembelajaran tenis yang diberikan 

dosen kurang efektif ? 

6. Apakah kurang rneningkatnya hasil pembelajaran tenis mahasiswa 

disebabkan oleh kebiasaan belajar mahasiswa yang kurang baik? 

lnilah sejumlah pertanyaan yans dapat diidentifikasi, untuk dicarikan 

pemecahannya. 

C. Pembatasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, biaya dan kemarnpuan penulis, 

maka penelitian ini dibatasi pada faktor metode dan strategi 

pembelajaran tenis yang dalam ha1 ini adalah metode resitasi 

(pemberian tugas), dan strategi pembelajaran struktural, alternatif dan 

rangkaian bermain. Metode ini diarnbil karena mernang penulis 

menganggap bahwa faktor inilah yang sangat urgen dalam 

meningkatkan hasil belajar tenis terutama dalam ha1 praktek. 

Pemberikan tugas ini perlu dikelola secara lebih baik. Sedangkan 

strategi pembelajaran yang digunakan adalah strategi yang biasa 

digunakan dalam pembelajaran tenis, yaitu strategi alternatif, strategi 

struktural dan strategi rangkatan bermain. 



D. Perurnusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan dl atas, aapar alrumusKan nlasalan 

sebagai berikut: 

1. Sejauhmanakah Perbedaan hasil belajar tenis mahasiswa dengan 

menggunakan metode resitasi pada strategi alternatif, struktural 

dan rangkaian bermain ? 

2. Sejauhmana peningkatan hasil belajar Tenis dengan menggl lrlakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran struktural? 

3. Sejauhmana peningkatan hasil belajar tennis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran alternatif ? 

4. Sejauhmana peningkatan hasil belajar tennis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran rangkaian? 

1. Sejauhmana peningkatan hasil belajar tennis dengan 

menggunakan metode resitasi pada strategi pembelajaran secara 

keseluru han? 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

a. Dosen tenis dalam rnemberikan tugas secara efektif kepada 

mahasiswa sesuai dengan strategi pembelajaran yang digunakan. 

b. Dosen dalam memilih strategi pembelajaran tenis yang efektif bagi 

mahasiswa 



c. Dosen dalam melakukan evaluasi terhadap tugas yang diberikan 

. . 
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d. Mahasiswa dapat meningkatkan gairah belajar, karena hasil kerja 

mereka dihargai dan dinilai dengan lebih objektif. 

e. Mahasiswa akan lebih bertanggung jawab dalam belajar dan 

mengerjakan tugas yang diberikan dosen. 

f. Pengda Pelti Sumbar dalam memanfaatkan SDM yang memiliki 

Kualitas yang lebih baik. 

6. FIK UNP dalam menghasilkan output yang berkualitas 



BAB II 

PENYUSUNAN KERANGKA TEORITIK. KERANGKA BERPIKIK 
DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Diskripsi Teoritik 

1. Hakikat Pembelajaran 

Mutu pembelajaran di perguruan tinggi tidak akan terlepas dari 

masalah belajar mengajar. Belajar 6 ;  perguruan tinggi merupakan 

proses komunikasi atau interaksi antara mahasiswa dengan dosen. 

Dosen bertugas untuk mengajar dan rnembimbing mahasiswa 

melaksanakan proses belajar dan mengajar. Agar hasil belajar 

mahasiswa memuaskan, dosen perlu merumuskan dengan jelas tujuan 

yang hendak dicapai mahasiswa. 

Menurut Slameto (1 995: 12) dosen perlu memperhatikan 4 ha1 

pokok dalam belajar, yaitu : 

(1) Mengusahakan agar setiap mahasiswa berpartisipasi aktif, 
minatnya perlu ditingkatkan, kernudian perlu dibirnbing untuk 
mencapai tujuan tertentu. (2) Menganalisis struktur rnateri 
yang akan diajarkan, dan juga perlu disajikan secara 
sederhana sehingga mudah dirnengerti oleh mahasiswa. (3) 
Menganalisis sequence. Dosen rnengajar, berarti 
mernbirnbing mahasiswa rnelalui urutan pertanyaan- 
pertanyaan dari suatu masalah, sehingga rnahasiswa 
rnernperoleh pengertian dan dapat mentransfer apa yang 
sedang dipelajari. (4).Mernberi reinforcement dan umpan 
balik (feed-back). 

Seiring dengan itu dalam belajar keterampilan motorik dibutuhkan 

persiapan dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah 



satunya menurut Bahri (2007:108) adalah dengan memanfaatkan 

metode latihan yang Inova-LiI. - 

Sesuai dengan teori belajar tersebut di atas, dapat disimpulkan 

bahwa proses belajar mengajar merupakan suatu ha1 yang sangat 

komplek yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait. 

Dosen dipandang sebagai komponen yang penting, sebab dosen yang 

merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar bersama 

mahasiswa. 

Dalam proses belajar mengajar, dosen perlu menumbuhkan 

aktivitas mahasiswa dalam berfikir maupun berbuat. Penerimaan 

pelajaran melalui aktivitas mahasiswa sendiri kesannya tidak akan 

berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kernudi:~ dikeluarkan lagi 

dalam bentuk yang berbeda-beda. Atau mahasiswa akan bertanya, 

mengajukan pendapat, menimbulkan diskusi dengan dosen. Dalam 

berbuat mahasiswa dapat menjalankan perintah, melaksanakan tugas 

praktek, membuat pola latihan dan bermain, diskusi kelompok, inti sari 

dari pelajaran yang disajikan dosen. Bila mahasiswa menjadi 

partisipasi yang aktif, maka ia memiliki ilmu atau pengetahuan serta 

keterampilan itu dengan baik. (Slameto, 1995:36). Waktu dosen 

mengajarkan teknik dalam tenis, dosen tersebut harus berusaha 

menunjukkan teknik-teknik tersebut secara ideal, jika mengalami 

kesukaran perlu menunjukkan model, gambar, benda tiruan, atau 



menggunakan media lainnya seperti LCD, TV, OHP dan lain 

sebagainya. 

Jika dosen menjelaskan materi pelajaran teori ataupun praktek 

yang kurang dimengerti oleh mahasiswa, perlu diulang dalam bentuk 

perbaikan atau latihan. Menurut Syaiful (2006 : 23) perbaikan 

merupakan kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum 

rnenguasai k h a n  pelajaran dengan maksud mempertinggi tingkat 

penguasaan terhadap bahan pelajaran tersebut. lngatan mahasiswa 

yang masih rendah, perlu dibantu dengan mengulang pelajaran yang 

sedang dijelaskan baik dalam bentuk teori maupun praktek. Pelajaran 

yang diulang dan dilatih tersebut akan memberikan pemahaman yang 

lebih jelas, dan tidak mudah dilupakan. Ulangan dan latihan dapat 

diberikan secara teratur, pada waktu-waktu tertentu, atau setelah tiap 

unit diberikan, maupun secara insidentil dimana dianggap perlu. 

Sehubungan dengan ha1 tersebut di atas, maka semua kegiatan 

mengajar perlu dievaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk meneliti hasil 

dan proses belajar rnengajar. Dosen dapat melaksanakan penilaian 

secara efektif, dan menggunakan hasil penilaian tersebut untuk 

perbaikan belajar mengajar. 

Evaluasi di samping dapat menggambarkan kemajuan 

mahasiswa tentang prestasinya, tetapi juga dapat menjadi bahan 

umpan balik bagi dosen sendiri. Dengan umpan balik, dosen dapat 



meneliti dirinya, dan berusaha memperbaiki dalam perencanaan 

maupun teknik penyajiannya (Slamero, I Y Y ~ : ~ u ) .  

Evaluasi sebagai alat untuk mendapatkan cara-cara melaporkan 

hasil-hasil pelajaran yang dicapai, dan dapat memberikan laporan 

tentang mahasiswa itu sendiri serta orang tuanya. Selain itu evaluasi 

dipakai untuk menilai .metode mengajar yang digunakan. Dalam 

menjalankan evaluasi, mahasiswa sendiri harus turut mempunyai 

saham secara aktif, karena evaluasi bagi mahasiswa merupakan 

penyadaran mahasiswa itu sendiri tentang hasil pekerjaannya, 

sehingga dapat mengakibatkan perbaikan dalam proses belajar. 

Dosen sebagai penilai hasil belajar hendaknya senantiasa 

secara terus menerus mengikuti hasil belajar yang dicapai oleh 

mahasiswa dari waktu ke waktu. lnformasi yang diperoleh melalui 

evaluasi ini merupakan umpan balik terhadap proses kegiatan belajar 

mengajar yang akan dijadikan sebagai titik tolak untuk memperbaiki 

dan meningkatkan proses belajar mengajar selanjutnya. Dengan 

demikian proses belajar mengajar akan senantiasa ditingkatkan terus 

menerus dalam mencapai hasil belajar yang optimal (Slameto, 

1995:99). 

Test dan observasi seringkali digunakan sebagai alat evaluasi 

untuk mengumpulkan keterangan-keterangan, kemudian dipakai 

membuat ramalan mengenai mahasiswa. Akan tetapi lebih dari itu test 

dan observasi merupakan alat penolong dalam memotivasi 



mahasiswa. Untuk itu test dan observasi ini tidak hanya memiliki nilai 

proauKrlT rerapl juga nual eauKarlr. rvllal eauKarlr yang almaKsua alslnl 

adalah makna nilai bagi mahasiswa. Melalui nilai mahasiswa dapat 

mengetahui pelajaran yang diberikan dosen apakah memuaskan atau 

tidak. Jika mahasiswa memperoleh nilai yang memuaskan akibatnya 

mahasiswa mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih 

giat, begitu juga kalau nilai itu tidak memuaskan maka mahasisw~ 

berusaha agar lain kali tidak terulang lagi (Arikunto, 19865). 

Sehubungan dengan ha1 tersebut di atas, akan lebih baik lagi 

kalau dosen memberiikan hasil evaluasi itu pada mahasiswa yang 

bersang kutan sebagus atau sejelek apapun hasilnya. Adakalanya 

mahasiswa mempunyai penilaian yang salah tentang dirinya sendiri 

hingga perlu orang lain menunjukkan kekurangannya dan segera 

memperbaikinya. Kesanggupan mahasiswa untuk menilai pekerjaan 

atau melihat hasil yang ditugaskan padanya membuka jalan baginya 

untuk maju dengan tenaga sendiri. 

2. Hakikat Metode Resitasi (Pemberian Tugas) 

Metode merupakan salah satu unsur yang penting dalam 

pembelajaran baik pembelajaran dalam bentuk teori maupun dalam 

bentuk praktek (motorik). Menurut Jamaris (2005 : 46) yang dimaksud 

dengan metode ini adalah suatu cara yang dipergunakan dalam 

pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seiring 

dengan itu menurut Arikunto dalam Syaiful (2006 : 24) metode ini 



terdiri dari, metode pemberian tugas (resitasi), rnetode diskusi, rnetode 

tanya jawab, metode kerja kelompok, metode pendekatan proses, 

metode penemuan, metode eksperirnen, metode demonstasi dan 

metode gabungan dari yang di atas. Metode yang bermacam-macam 

ini, penggunaannya di dalam pembelajaran yang efektif sangat 

tergantung kepada dosen yang akan mengajar. Menurut Syaiful (2006 

: 24) dalam kegiatan belajar rnengajar, dosen tidak harus terpaku 

dengan menggunakan satu metode saja, tetapi sebaiknya 

menggunakan metode yang bervariasi, agar jalannya pembelajaran 

tidak membosankan, tetapi rnenarik perhatian mahasiswa. Sebaliknya 

penggunaan metode yang bervariasi tidak akan menguntungkan bila 

penggunaannya tidak tepat dengan situasi yang rnendukungnya 

dengan kondisi psikologis rnahasiswa. Disinilah kornpetensi dosen 

diperlukan dalam pemlihan rnetode yang tepat. Selama ini tugas di 

anggap sesuatu yang biasa dan kurang terperhatikan. Oleh karena itu 

metode resitasi (pemberian tugas) merupakan salah satu pilihan 

penulis untuk bergabung dengan metode pembelajaran lainya, yaitu 

metode demonstrasi, tanya jawab dan ke j a  kelompok. Ketiga metode 

ini sudah biasa dipakai dalam pembelajaran tenis. Karena itu tidak 

perlu dibahas lagi. 

Khusus untuk metode resitasi pada hakikatnya bersumber dari 

teori kognitif, yaitu bahwa proses belajar merupakan proses kognitif, 

dimana proses belajar terlebih dahulu berusaha mencari hubungan- 



hubungan yang relevan antara tugas yang diberikan dengan 

lingkungan yang ada melalui proses kognitif. Penerapan teori ini 

bukanlah suatu prestasi yang terjadi secara kebetulan, tetapi dilakukan 

secara sadar, terorganisir dan dipengaruhi oleh pengalaman- 

pengalaman individu yang belajar. Di samping itu menurut teori ini bila 

individu menemukan suatu masalah (misalnya memecahkan suatu 

tugas) maka dia berusaha meng kontruksiksn hubungan yang ada 

antara elemen-elemen yang terdapat dalam situasi bermasalah 

tersebut untuk memungkinkan realisasi pemecahan masalah. Setelah 

itu baru individu yang bersangkutan akan melakukan tindakan untuk 

pemecahan masalah. Bila usaha ini gagal, maka ia akan berusaha 

menyusun hipotesis baru yang rnungkin rnenemukan suatu alternatif 

yang baru pula untuk pemecahan masalah yang sama. 

Dengan demikian metode resitasi (penugasan) adalah metode 

penyajian bahan dimana dosen memberikan tugas tertentu agar 

mahasiswa melakukan kegiatan belajar. Tugas yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa dapat dilakukan di dalam kelas, di halaman kampus, di 

lapangan tenis, di perpustakaan, di rumah atau di mana saja asal 

tugas itu dapat dikerjakan. Khusus tugas praktek mereka jelas akan 

menggunakan lapangan tenis, yang dapat mereka pergunakan untuk 

latihan dan berrnain sesuai dengan tugas yang diberikan dosen. Oleh 

karena itu lapangan tenis perlu disiapkan oleh dosen yang dapat 



digunakan oleh mahasiswa sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

Metode ini dapat merangsang mahasiswa untuk aktif belajar 

baik secara individual maupun secara kelompok, untuk itu pemberian 

tugas diberikan secara individu atau kelompok. 

.Dalam metode pemberian tugas pelajaran harus diorganisir 

sedemikian rupa sehingga mahasiswa mengetahui sepenuhnya hasil 

pekerjaannya. Ini dapat dilakukan dengan mengembalikan dan 

memperbincangkan serta mempraktekan hasil tugas yang telah dibuat 

mahasiswa atau memintanya untuk menilai sendiri pekerjaannya, jika 

dalam bentuk bermain, mereka diharuskan membuat laporan hasil 

bermain seperti laporan hasil pertandingan yang berisi~an waktu, 

tempat dan pelaksanaan pertandingan dan sekaligus berupa bukti 

berupa skema dan score sheet pertandingan. Menurut Mursell 

(1955:103), cara yang paling buruk ialah kalau dosen merahasiakan 

hasil pekerjaan mahasiswa atau sekedar mengembalikan pekejaan 

mahasiswa tanpa komentar, cara yang paling baik ialah kalau 

mahasiswa mengetahui dan mengenal hasil pekerjaannya, dengan 

menunjukan pekerjaan yang salah dan pekerjaan yang betul. 

Menurut Bahri (1 997: 121 -1 22), tingkat keberhasilan belajar 

dapat dibagi atas beberapa tingkat atau taraf yaitu: 



If- 1 

(1) Istirnewa/rnaksirnal: Apabila seluruh bahan pelajaran yang 
diaiarkan itu dapat dikuasai rnahasiswa. (2) Baik sekaliloptimal : 
Apabila sebahagian besar (76% - 90%) pelajaran yang diajarkan 
dapat dikuasai oleh rnahasiswa. (3) Baik : Apabila bahan 
pelajaran yang diajarkan hanya 61% - 75% saja dikuasai 
mahasiswa. (4) Kurang : Apabila bahan pelajaran yang 
diajarkan kurang dari 60% dikuasai rnahasiswa. 

Di samping itu tingkat keberhasilan ini dapat juga dilakukan 

melalui sistem penilaian yang objektif, seperti yang digunakan dalarn 

penelitian ini, yaitu; .2+ (96-100) A (90-95)dan A- (86- 89), B+ (80- 85), 

D (46-49) D- (40- 45) dan E.(- 40). (Silabus rnata kuliah Tenis : 2007) 

Berdasarkan pernikiran-pemikiran di atas jelas sekali bahwa 

rnetode pemberian tugas rnenjelaskan pada mahasiswa tentang 

tujuan pernbelajaran yang hendak dicapai, bagairnana tugas itu 

dilaksanakan serta bagairnana implikasi hasil pekerjaan mereka 

terhadap hasil belajar dalarn bentuk angka-angka dan nilai, sehingga 

kernampuan rnahasiswa dapat lebih terlihat dengan jelas. 

3. Strategi Pernbelajaran Alternatif 

Strategi pembelajaran dalam bentuk alternatif atau diistilahkan 

dengan strategi alternatif, merupakan strategi yang direncanakan 

untuk dapat menawarkan berbagai bentuk dan kondisi pembelajaran 

dan latihan kepada rnahasiswa untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan terlebih dahulu (Efendi, 1990 : 45) Strategi ini pada 

prinsipnya lebih menekankan pada keaktifan dan kebebasan 

rnahasiswa dalarn belajar. Keaktifan mahasiswa akan dapat muncul, 



apabila mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan 
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kesempatan ini bukan berarti membiarkan mahasiswa itu sendiri 

menempuh proses pembelajarannya untuk menemukan konsep, 

prosedur dan prinsip gerak yang dipelajari, tetapi mahasiswa dibimbing 

dan dibantu oleh dosen. Menurut Bruner dalam Sudjana (1990 : 34) 

dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa, pembelajaran yang 

paling tepat adalah menyiapkan pengalaman dalam bentuk discovery 

leamning, sehingga memungkinkan mahasiswa mengembangkan 

informasi dan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya. Karena 

itu menurut Bruner dengan terlibatnya mahasiswa dalam berinisiatif, 

pembelajaran lebih bermakna Jan Serkualitas. Menurut Crespo (2002 : 

31) menggunakan discovery learning akan dapat membuat mahasiswa 

dapat berpikir dan menemukan keterampilan dan kemamuan baru 

(New skill or ability), fokus utamanya dalam cara ini adalah kognitif dan 

pengembangan gerak (motor development). 

Dengan demikian proses belajar mengajar perlu berorientasi 

pada kebutuhan dan kemampuan mahasiswa, yaitu dengan 

memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan berguna 

baginya. Dosen perlu memberikan bemacam-macam situasi belajar 

yang memadai untuk materi yang disajikan dan menyesuaikan dengan 

kemampuan karakteristik mahasiswa. Karena itu tidak salah Effendi 

(1990 : 46) menegaskan bahwa strategi alternatif yang lebih 



rnenekankan pada aktivitas mahasiswa akan dapat menghasilkan 

Delajar yang lebln DalK aarl paaa straregl pengajararl terrurup, yalru 

strategi pembelajaran yang rnenghasilkan bentuk pembelajaran yang 

seragam. Strategi pembelajaran alternatif, rnenggarnbarkan tiga urutan 

pembelajaran, yaitu I. pra pertemuan, antara lain mempersiapkan 

rencana pembelajaran, penjelasan kegiatan pembelajaran dan 

pemberian tugas. 2. Pertemuan, antara lain pelaksanaan tugas, 

pembelajaran, koreksi gerakan dan dilanjutkan dengan latihan. 3. 

Pasca pertemuan ha1 ini berhubungan dengan penilaian, umpan batik 

dan tindak lanjut. 

Untuk lebih memudahkan proses belajar rnengajar, penawaran 

ini diberikan lebih awal atau pra pertemuan (memanfaathar? "lnderect 

Instruction'J sehingga waktu pertemuan ("Direct Instruction9 mahasiswa 

tinggal menjalankan sesuai dengan hasil yang telah diperoleh, walaupun 

hasil ini masih bersifat sementara. Oleh sebab itu rnenurut Borich dalarn 

Depdikbud (1992 :6) untuk memanfaatkan "Indirect Instruction" ini ada 

beberapa aktivitas yang perlu dilakukan, yaitu: 

1. Memberikan sarana kepada mahasiswa untuk mengor 
ganisasikan pembelajaran, 2. Memberikan aktivitas konseptual 
dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, 3. 
Menggunakan contoh, 4. Menggunakan pertanyaan untuk 
membimbing proses pencarian dan penemuan, 5. Mendorong 
mahasiswa untuk menggunakan contoh dan rujukan 
pengalaman, 6. Mendorong mahasiswa untuk menilai kesesuaian 
tanggapan mereka dan memberikan bimbingan yang diperlukan, 
7. Mengorganisasikan diskusi untuk mendorong proses berpikir 
kritis dan membantu mahasiswa untuk menguji alternatif, 
pemecahan dan membentuk prediksi lainnya. 



Dilihat dari prosesnya keuntungan menggunakan strategi 
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diberikan lebih awal, mahasiswa akan dapat lebih mudah memilih, 

menyusun dan menetapkan bahan dan pola latihan yang akan 

dipelajari (dalarn tenis disebut dengan " f o m  follow the function" ) 2.  

Melalui strategi ini mahasiswa akan dapat belajar secara perorangan 

ataupun kelornpok. 3. Mahasiswa dapat mengatur kapan mulai dan 

kapan berbuat serta waktu yang dibutuhkan antar tugas tersebut. 

Sehingga akan diharapkan muncul inisiatif baru di dalam 

mengernbangkan bahan pembelajaran dan latihan yang diberikan. 

Dengan demikian dapat disimoulkan bahwa strategi alternatif 

merupakan suatu rencana pernbelajaran yang menekankan pada 

keaktitan dan kebebasan mahasiswa dalam memilih dan menetapkan 

berbagai bentuk atau kondisi pembelajaran dan latihan, untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. 

4. Strategi Pembelajaran Struktural 

Pada dasarnya Strategi terstruktur bersumber dari strategi 

pembelajaran konvensional. Strategi ini lebih menekankan pada 

keaktifan dosen dalam rnemilih, menyusun dan menetapkan apa yang 

disajikan kepada mahasiswa. Dosen berfungsi sebagai sumber 

informasi, sehingga setiap bentuk komponen pembelajaran yang telah 

ditentukan, akan berlaku sarna untuk semua mahasiswa. Di sarnping 

itu biasanya di dalam pernbelajaran ini sering diberikan tinjauan ulang 



dalam bentuk kunci-kunci gerakan dari proses gerak teknik yang 

dilakukan, baik secara tertulis maupun secara praktis. Melalui proses 

yang didukung secara kognitif ini, diharapkan mahasiswa akan lebih 

mudah menerapkan dan menguasai unsur-unsur perlakuan yang 

dibutuhkan. Karena itulah peneliti mengarahkan dan memberikan 

istilah dengan strategi terstruktur, sehingga melalui strategi ini 

pembelajaran yang diberikan akan lebih b e n n a k ~ ~ .  Menurut Merrill 

(1981) strategi terstruktur, meliputi pemilihan materi, penentuan 

urutan, sintetis, dan tinjauan ulang (dalam belajar gerak diterjemahkan 

dengan kunci-kunci gerakan). Semua komponen ini sudah tersusun, 

sehingga dosen dan mahasiswa memungkinkan giat belajar. 

Secara kognitif strategi terstruktur ini mernpunyai kesamaan 

dengan strategi makro yang dikernbangkan oleh Degeng sebagai 

bagian dari strategi pengorganisasian (Organizational Strategy). 

Menurut Degeng (1989) Strategi makro ini mengacu pada cara untuk 

mengatur isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, 

prosedur atau prinsip. Hal ini berarti bahwa strategi makro berurusan 

dengan bagaimana memilih, menata urutan, membuat sintesis dan 

tinjauan ulang isi pembelajaran yang saling berkaitan. 

Pemilihan isi menurut Degeng, didasarkan pada tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai, mengacu pada penetapan konsep, 

prosedur dan prinsip yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk penataan urutan isi mengacu pada keputusan tentang 



bagaimana cara menunjukan keterkaitan antara konsep, prosedur dan 

prinsip yang telah dibuat. Keterkaltan In1 aKnlrnya aKan uapar m e n y a w  

pada keputusan tentang bagaimana melakukan tinjauan ulang dari 

konsep, prosedur dan prinsip yang telah dipelajari. Menurut Reigeluth 

dan Merrill dalam Lusiana ( I  992) strategi ini disebut dengan "Structural 

Strategy-", yaitu strategi yang mengacu pada cara menata urutan dan 

sintesis antara sejumlah fakta, konsep atau prinsip, di samping 

pemilihan isi dan tinjauan ulang. Karena itu tinjauan ulang terutama 

dalam bentuk pemberian kunci-kunci gerakan perlu diberikan. Hal ini 

mengingat proses pendidikan Olahraga di FIK UNP dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran tenis tidak terlepas dengan aspek 

kognitif dan motorik. 

Langkah-langkah dalam menerapkan strategi ini adalah 1. 

Memberikan informasi, 2. Memberikan c.ontoh, 3. Diskusi dan 

penjelasan ulang, 4) Memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan 

dan 5. Memberikan koreksi. Pengembangan langkah-langkah ini 

dikontrol dan ditentukan oleh dosen, dengan arti bahwa proses belajar 

mengajar diarahkan pada gambaran yang sudah ditetapkan dosen, 

sehingga diharapkan terbentuk pemahaman dan keterampilan yang 

dituju. Langkah- langkah ini tidak jauh berbeda dengan konsep yang 

diberikan Romiszowki (1981), yaitu 1. memberikan informasi, 2. 

menguji pema haman materi dan penjelasannya, dan 3. memberikan 



kesempatan untuk mengaplikasikan pada situasi yang 

sesungguhnya.dalam bentuk berlatih. 

Keuntungan strategi terstruktur ini antara lain adalah : 

1. Pengelolaan pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan, karena 

mahasiswa mendapat kesempatan yang sama selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Suasana kelas dan akan tenang dan teratur, karena bahan yang 

akan dipelajari telah disispkan secara sistematis dan teratur. 

3. Mempermudah penyajian informasi, menurunkan proposisi baru 

dan menambah fleksibelitas tugas sehingga dapat dimanipulasi. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan strategi terstruktur ini 

merupakan suatu rencana pembelajaran, dimana beberapa alternatif 

pembelajaran dan latihan telah disusun dan ditetapkan oleh dosen, 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

sebelumnya, sehingga mahasiswa tidak perlu mencari alternatif lain. 

5. Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain 

Dalam sistem pembelajaran (Instructional) dosen sebagai 

penyelenggara kegiatan belajar mengajar hendaknya mernikirkan dan 

mengupayakan terjadinya interaksi mahasiswa dengan kornponen 

lainnya secara optimal. Menurut Mudjiono (1992 : 63) berinteraksinya 

mahasiswa dengan komponen pembelajaran secara optimal akan 

dapat mengaktifkan kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu 

menurutnya dosen (pengajar) harus membuat setiap aspek dari 

komponen pembelajaran yang membentuk sistem pembelajaran 



dengan berbagai strategi. Salah satu strategi pembelajaran yang 
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Tilmanis (1999 : 143) Strategi rangkaian bermain atau dalam istilahnya 

disebut dengan "Play some fun" sangat bagus diberikan pada olahraga 

permainan tenis, baik dalam bentuk grup atau individual, sehingga ia 

menegaskan bahwa dalam belajar tenis pada awalnya mereka tidak 

perlu memikirkan sesuatu tentang tehnik bermain, tetapi bagaimana 

mereka senang dan suka dengan permainan yang diberikan oleh 

dosen. 

Namun yang perlu diingat, karena kemampuan awalnya sangat 

bervariasi, maka dalam merancang rangkaian bermain ini harus 

diorientasikan pada tujuan bermair; yang sebenarnya. Untuk itu 

penetapan materi rangkaian berrnain harus dimuat dari bentuk 

permainan yang mudah atau sederhana ke bentuk permainan yang 

lebih sukar dan kompleks, sifatnya sesuai dengan bentuk permainan 

yang sesungguhnya. Menurut Pelti (2002 :lo)) rangkaian berrnain ini 

dapat diawali dengan mini tenis (rnodifikasi) sampai pada bentuk 

permainan yang sebenarnya. Atau dengan istilah lain urutan 

permainan pertama dikembangkan keurutan permainan kedua dengan 

memberikan dengan memberikan variasi tertentu sehingga sernakin 

sempurna. Demikian selanjutnya pada urutan ketiga dan seterusnya 

sampai keurutan permainan sebenarnya. 



Dengan melakukan rangkaian bermain ini mahasiswa 

memperoleh pengalaman bermain yang berjenjang sesual dengan 

kemampuan mereka, sampai kepada tujuan bermain yang diinginkan. 

Menurut Dietrich dalam Chairuddin (1993 : 1 1 )  bahwa strategi 

rangkaian bermain ini digunakan dalam usaha mencapai suatu tujuan 

permainan yang dilaksanakan dalam beberapa bentuk permainan yang 

di~futkan dan dirangkaikan sedemikian rupa sehingga proses 

belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. 

Secara mendasar strategi rangkaian bermain berangkat dari 

teori belajar meniru (Immitasions learning) atau istilah Kiram (1994 : 8) 

disebut dengan belajar melalui model. Teori ini rnenekankan bahwa 

belajar merupakan proses dari hasil pengamatan terhadap figur, modei 

atau objek tertentu, termasuk gambar baik dalam bentuk cetak atau 

visual. Prilaku model ini diamati, kemudian diserap dan akhirnya 

ditampilkan kembali dalam bentuk prilaku individu. Walaupun tidak 

seluruh prilaku yang diamati dan diserap tersebut ditampilkan secara 

utuh, tetapi prinsip-prinsip dasar yang diamati dapat direproduksi 

melalui penampilan dalam bentuk prilaku. Di dalam belajar 

keterampilan motorik olahraga, juga dapat diterapkan dengan teori ini 

sebagai contoh dalam mengajar tenis, mahasiswa yang belajar tidak 

saja mengamati bagaimana dosen atau pelatihnya bermain tenis, 

tetapi juga diminta mengamati tehnik-tehnik tertentu yang akan 

dipelajari misalnya tehnik forehand, backhand senlice dan sebagainya, 



sehingga dalam proses ini terjadi interaksi antara mahasiswa dengan 
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mempelajari objek tertentu, yaitu I. Adanya objek (keterampilanl 

pengetahuan) yang menjadi tujuan untuk dikuasai. 2. Terjadinya 

proses berupa interaksi antara seseorang dengan lingkunganlsumber 

belajar (orang, media dsb) baik melalui pengalaman langsunglbelajar 

berpartisipasi. 3. Terjadinya perubahan prilaku baru akibat mempelajari 

suatu objek. 

Namun teori ini tidak mungkin bisa berdiri sendiri, perlu 

didukung dengan teori belajar lainnya, yaitu teori Asosiasi yang 

dikemukakan oleh Thorndike, bahwa pemberian penerapan model 

secara berillang-ulang tanpa diiringi dengan suatu isyarat terhadap 

respon yang ditarnpilkan, bukanlah cukup mengefektikan proses 

belajar. Oleh karena itu Thorndike memodifikasi kekuatan hukum 

latihan yaitu efektifitas proses belajar akan dapat diraih, bila 

penampilan tingkah laku yang diinginkan diberikan isyarat dalam 

bentuk pujian. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan strategi rangkaian 

bermain dalam penelitian ini adalah suatu rencana pembelajaran tenis 

dengan menggunakan pendekatan berrnain mulai dari mudah atau 

sederhana sampai kebentuk yang sebenarnya. Mulai penggunaan alat 

yang sederhana sampai pada alat atau perlengkapan yang 

sesungguhnya. 



6. Prestasi Belajar Tenis 

Belajar renls merupaKan salar I saw irlala per Kullanarl yar ~y 

terdapat di FIK UNP. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan keterampilan tentang tehnik-tehnik yang dibutuhkan 

dalam permainan tenis. Sehingga dengan pengetahuan dan 

keterampilan ini mereka setelah tamat nanti akan dapat memperoleh 

lebih banyak kesempatan di samping sebagai guru Pendidikan 

Jasmani juga dapat terlibat langsung dengan organisasi masyarakat 

seperti sebagai pelatih, wasit, atlet dan pengurus pelti baik di Sumbar 

khususnya maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Peluang ini 

sangat besar, jika mahasiswa memiliki prestasi dan kemampuan 

mengaplikasikan prestasi tersebut di ir!asyarakat. Oleh sebab itu 

prestasi belajar sangat perlu dicapai, terutama prestasi selama 

perkuliahan berlangsung. Menurut Gagne dan Briggs (1 979) Prestasi 

belajar ini dapat diklasifikasikan pada lima kategori, yaitu prestasi 

belajar bidang keterampilan intelektual, kognitif, keterampilan motorik 

dan prestasi belajar di bidang Sikap atau prilaku. Untuk mempermudah 

pencapaian prestasi belajar terutama dalam keterampilan gerak, 

menurut Ateng (1992) memerlukan beberapa syarat, yaitu kekuatan 

otot, kelentukan, pandangan sekitar, pemahaman tentang mekanika 

dari aktivitas dan faktor rintangannya. Semua faktor ini memberikan 

suatu gambaran bahwa perlunya mengkaji, apabila keterampilan gerak 

atau olahraga seseorang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 



Sejalan dengan itu menurut Fitt dalam Soekamto (1993) tahap-tahap 
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kepada belajar mengenal petunjuk-petunjuk. Dalam fase ini mahasiswa 

menerima informasi verbal tentang keterampilan tersebut. Melihat dan 

mengetahui respons apa yang perlu diberikan pada suatu stimulus 

tertentu. Meskipun ia belum melaksanakan sendiri respons tersebut. 2. 

Fiksasi, dimana mahasiswa mulai mempelajari pola-pola tingkah laku 

yang dikehendaki. Mahasiswa mulai terikat dengan stimulus yang ada. 

Ditahap ini kesalahan- kesalahan atau kebiasaan yang kurang relevan 

harus dihilangkan. Tahap ini dapat berlangsung singkat atau lama, 

tergantung pada bakat dan minat mahasiswa. 3. Otomatisasi, di mana 

kegiatan mahasiswa dilakukan secara otomatis dan ditandai denga!! 

peningkatan kecepatan, daya tahan terhadap ketegangan, kecemasan 

atau gangguan dan kegiatan- kegiatan lain. Untuk penguasaan suatu 

keterampilan dalam rangka pencapaian prestasi belajar gerak, menurut 

Bucher dalam Lutan (2002) dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu 1. 

Dengan cara mencoba (trial dan error Theory). 2. Memberikan 

rangsangan atau kondisi (Conditioning Theory) dan 3. Memberikan 

reaksi secara keseluruhan (Whole method theory). 

Pada cara pertama, keterampilan suatu gerakan dapat dikuasai 

dengan cara mencoba melakukan tehnik gerak secara berulang-ulang 

dan membuang gerakan yang salah. Akhirnya melalui latihan yang 

teratur akan terbentuk kecakapan yang benar. Cara ini memang 



membutuhkan ketekunan, kesempatan dan waktu yang relatif banyak, 

namun sifat aktif yang dimilikl oleh seseorang aKan memoerlKalr all, 

tersendiri dalam mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu prinsip coba- 

coba dan salah akan menghasilkan dua hukum, yaitu hukum efek dan 

hukum latihan (Thorndike dalam Singer, 1984). Pada hukum efek 

intensitas hubungan antara stimulus dan respons akan meningkat 

apabila hubungan itu diikuti oleh keadaan yang menyenangkan. 

Sebaliknya hubungan itu akan berkurang kalau diikuti oleh keadaan 

yang tidak menyenangkan. Pada hukum latihan, hubungan stimulus 

dan respon dapat ditimbulkan atau didorong melalui latihan berulang- 

ulang, maka hubungan stimulus dan respon akan melemah jika latihan 

dilakukan secara singkat dan terputus-putus. 

Pada cara kedua, penguasaan suatu keterampilan diperoleh 

karena pengaruh rangsangan atau situasi yang diadakan untuk suatu 

lingkungan belajar, misalnya memberikan bahan-bahan kerja yang 

lebih menarik kepada mahasiswa, sehingga bahan kerja yang 

disediakan dosen akan dapat menggiatkan belajar dan akhirnya hasil 

belajar akan lebih baik. Memberikan rangsangan yang menarik kepada 

mahasiswa akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

Cara ketiga adalah melakukan reaksi melalui metode 

keseluruhan terhadap situasi tertentu. Di dalarn konsep ini orang tidak 

perlu terlalu banyak mempelajari bagian-bagian tertentu, tetapi 



langsung melakukan apa yang dipelajari seperti dalam belajar tenis, 
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permainan tenis yang sebenarnya. Dalam melakukan apa yang 

hendak dipelajarinya, dengan sendirinya ia akan dapat menguasai 

gerakan-gerakan atau perbuatan yang diharapkan. Namun yang 

penting diperhatikan adalah pengertian dan pemahaman dari obyek 

yang dipelajari, karena itu obyek harus jelas, sehingga akan didapat 

pemecahan masalah yang dihadapi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar 

gerak merupakan hasil keterampilan yang diperoleh setelah mengikuti 

proses pembelajaran. Fitts dalam Hamzah (2007 : 199) 

mengidentifikasikan tahap belajar keterampikr! . 1. Tahap kognitif, 

yang biasa berlangsung singkat, pada tahap ini peserta didik mengkaji 

dan memikirkan bagaimana melakukan keterampilan, sebagai program 

gerak yang ada dalam pedomanl petjunjuk yang dipelajari. 2. Tahap 

intennediet (tahap pengorganisasian). Pada tahap ini operasi reseptor 

dan umpan balik semakin terorganisir, semakin sedikit perhatian 

diberikan kepada gerakan tertentu. 3. Tahap penyempurnaan. Gerak 

spesifikasi menjadi semakin lancar dan kurang mendapatkan 

perhatian. Kontrol diberikan pada gerakan keseluruhan, bukan gerakan 

spesifik. Artinya keterampilan semakin menjadi automatisasi. 

Khusus dalam belajar tenis, keterampilan yang dimaksud disini 

adalah keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan dalam 



bermain tenis, antara lain adalah Groundstrokes (forehand dan 

backhand drive), sen~lce dan volley. vasar- aasar TennlK lr l l  I I 1t31 upaKal I 

jenis pukulan dasar yang sudah memadai untuk bisa bermain tenis dan 

tehnik inilah yang menjadi penentu dalam mencapai prestasi sampai 

ke tingkat Advance (Crespo : 2002 : 100). 

a. Groundstrokes 

Gmundstrokes merupakan suatu jenis pu kulan setelah bola 

jatuh di atas tanah atau lapangan. Jenis pukulan ini bermacam-macam 

antara lain adalah forehand dan backhand drive. Forehand drive 

adalah pukulan yang dilakukan setelah bola jatuh di lapangan dari 

samping kanan bagi pemain yang dominan memegang raket dengan 

tangan kanan, dan samping kiri bagi pemain yang dominan 

memegang raket dengan tangan kidal. Sedangkan Backhand drive 

adalah pukulan yang dilakukan setelah bola jatuh di lapangan dari 

samping kiri bagi pemain yang dominan memegang raket dengan 

tangan kanan dan samping kanan bagi yang dominan memegang 

raket dengan tangan kidal. 

Dalam permainan tenis kedua pukulan ini sering digunakan dan 

merupakan senjata bagi seseorang untuk memenangkan 

pertandingan. Pemain yang tidak memiliki pukulan ini dengan baik, 

jelas akan mengalami kesulitan dan prestasi yang diharapkan sulit 

untuk diperoleh. Untuk itu jenis pukulan ini perlu dipelajari dan dikuasai 

dan merupakan bahan pokok dalam silabus tenis di FIK UNP. 



Secara mendasar, kedua jenis pukulan ini memiliki beberapa 

- . - .,. - - , - . . , . . , . nal POKOK, yalru. I. ullp, L. fieauy ruartrurr, J .  r-I Cpararrurr, -T. I I ~ ~ ~ ~ I  l y  

Phase Swing and Contact point dan 5.Stance (ITF : 2002 : 37). Kelima 

unsur di atas sama- sama dimiliki oleh kedua jenis pukulan ini. Untuk 

itu secara bersamaan akan dijelaskan pada bagian berikut : 

I) Pegangan (The Grip) 

Pegangan (The Grip) forehand dan backhand merupakan salah 

satu aspek yang penting dalam menentukan hasil pukulan. Jenis 

pegangan ini perlu dipelajari, mulai dalam bentuk yang sederhana 

sampai dalam bentuk yang komplit. Untuk belajar tenis dasar 

dianjurkan menggunakan pegangan yang praktis atau dikenal dengan 

pegangan jabat tangan ( eastern grip ) karena dapat memudahkan 

penguasaan pukulan seseorang. Pegangan jabat tangan ini menurut 

Mottram (1990) sangat sesuai untuk pemain pemula, karena dapat 

menyederhanakan pukulan seseorang. Di samping itu pegangan ini 

juga dapat dipakai dan digunakan untuk pemain lanjutan atau 

advance (King, 1991) 

Analisis gripnya dapat dilihat melalui penjelasan berikut : 

Eastern forehand grip, posisi pangkal empu jari berada di atas 

panel 3 

Eastern backhand grip, posisi pangkal empu jari berada di atas 

panel I 

Continentalgrip, posisi pangkal empu jari berada di atas panel 2. 



Western forehand grip, posisi pangkal empu jari di atas panel 4 
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Lampiran 1. 

2 )  Sikap A wal (Ready Position) 

Sikap awal adalah sikap dimana pemain berdiri sebelum 

mengembalikan bola yang dipukul oleh lawan Crespo (2002 :67). 

Sikap ini penting untuk mulai dan kembali pada posisi yang dinsqis 

dan stabil, sehingga akan dapat membendung serangan lawan dan 

sekaligus membentuk serangan yang konsisten dan akurat. Sikap awal 

ini dapat dilihat pada Lampiran 2. 

3 )  Ayunan (Swing) 

Ayunan (swing) merupakan salah satu uncllr yang penting dalam 

suatu pukulan (Crespo, 2002 : 68). Ayunan ini terdiri dari dua bentuk, 

yaitu ayunan belakang (backswing) dan ayunan ke depan (forward 

swing). Semua jenis pukulan rata-rata menggunakan ayunan. Pukulan 

tanpa ayunan akan memberikan suatu dorongan yang kurang efektif, 

yaitu bola akan mudah diambil lawan atau bola akan menyentuh net 

dan masuk kelapangan sendiri. Bentuk ayunan forehand dan 

backhand ini dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4. 

4)  Kontak bola (Ball Contact) 

Kontak bola merupakan proses utama dalam bermain, yaitu 

pertemuan antara permukaan raket dengan bola. Kontak bola ini 



sangat rnenentukan terhadap hasil pukulan yang diinginkan. Untuk 
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lambat, rendah dan tinggi sangat banvak ditentukan oleh kontak bola. 

Oleh karena itu tehnik kontak bola ini perlu dimiliki melalui latihan yang 

kontinu dan terarah. Secara jelas titik poin (perkenaan bola dengan 

raket) dapat dilihat pada lampiran 5b. 

5 )  Gerak Lanjutan (follow Through) 

Gerakan lanjutan rnerupakan gerakan setelah terjadinya kontak 

bola dengan raket. Gerakan ini sangat penting dilakukan untuk 

rnernberikan kontrol dan sekaligus rnenghindari cedera otot. Kontrol ini 

sangat berkaitan dengan keseirnbangan (balance) badan. Artinya 

kontrol yang baik akan dapat mernbantu efektifitas pukulan. Oleh 

sebab itu gerak lanjutan ini perlu diperhatikan bagi setiap pernain agar 

secara tehnik pukulan dapat dilakukan secara baik. Untuk lebih 

jelasnya gerak lanjutan ini dapat dilihat pada larnpiran 6. 

b. Servis 

Dalam suatu permainan tenis, servis rnerupakan tehnik awal 

untuk memulai suatu perrnainan. Servis yang baik akan dapat 

menghasilkan angka atau kernenangan. Oleh sebab itu servis perlu 

dipelajari dan dilatih sedemikian rupa, agar servis lebih efektif dan 

efisien. Servis yang baik adalah servis yang dilakukan dengan benar 



lewat net dan masuk ke dalam daerah servis lawan, jika 
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Secara tehnik servis ini ada tiga macam, yaitu flaf senlice, slice 

service dan twis sewice. Perbedaan dari ketiga jenis tersebut dapat 

dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu : 

1) Penempatan bola (place ball up) 

Pada flat servis penempatan bolanya sedikit kekanan dari bahu 

depan, lebih kurang 30 cm dan 15 cm ke kanan dari posisi kepala 

secara vertikal. Slice servis penempatan bolanya lebih ke kanan dari 

flat servis, lebih kurang 10 cm di depan dan 30 cm ke kanan dari posisi 

kepala. Untuk twis servis, penempatan bolanya tepat di atas kepala, 

sehingga apabila bola tieak dipukul maka bola akan jatuh di atas 

kepala. Secara jelas gar~ibarannya dapat dilihat pada lampiran 7.  

2) Perkenaan bola (throw racket hard at ball/ the Impact) 

Pada flat servis perkenaan terjadi di belakang bola lurus ke 

depan. Sehingga perputaran bolanya nyaris sangat kecil. Grip pada 

tehnik ini biasanya digunakan dengan western grip. Untuk slice servis 

perkenaan bolanya terjadi dari arah kiri ke kanan bola, sehingga bola 

tersebut berputar arah ke luar sebagai efek dari sayatan yang 

dilakukan. Grip yang efektif digunakan untuk tehnik ini adalah 

continental grip. Sedangkan untuk h i s  servis, perkenaan bolanya 

dilakukan dari bawah ke atas, sehingga bola berputar ke atas. 

Perkenaan raket diwaktu pemukulan bola lebih ke bawah. Agar 



perkenaan bolanya dapat dilakukan lebih efektif. Grip yang digunakan 
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Oleh karena itu jenis pukulan sewis yang digunakan sangat 

tergantung dari ambungan bola yang dilakukan (toss up). Untuk lebih 

jelasnya secara jelas dapat dilihat pada lampiran 8. 

3) Posisi kaki diwaktu servis (The Stance) 

Alternatif posisi kaki dalam melakukan servis telah diberikan oleh 

beberapa ahli antara lain oleh Opa L'esgay (1987) dan ITF (2002). 

Opa L'esgay memberikan tiga macam posisi servis, yaitu 1. posisi kaki 

di waktu flat servis, 2. posisi kaki di waktu slice servis, 3. posisi kaki 

diwaktu h i s  servis (lihat gambar pada lampiran 9). Sedangkan ITF 

memberikan gambaran untuk menentukan sendiri nosisi yang ideal 

untuk masing-masing pemain karena situasi ini rar~gat individualis, 

sehingga ITF hanya memberikan gambaran dan tehnik yang 

fundamental dalam tenis, yaitu ujung kedua posisi kaki mengarah ke 

titik tengah net (lihat lampiran 9). Namun untuk pembelajaran tenis 

kedua ide ini tetap diberikan dan penerapannya diserahkan kepada 

pemain bersangkutan. Karena mahasiswa di samping memiliki 

keterampilan bennain, juga mampu memberikan kepada orang lain 

(peran sebagai guru atau pelatih) 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain 

dikemukakan oleh : 



1. Soekamto (1989) rnelalui rneta analisisnya rnernberikan suatu 
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pernbelajaran terhadap proses belajar cukup tinggi, yaitu lebih dari 

satu setengah kali simpangan baku kelornpok kontrol. Pengaruh ini 

berlaku untuk semua jenjang pendidikan. 

2. Syafril (1990) menyimpulkan bahwa secara keseluruhan strategi 

pernbelajaran yang diberikan melalui paket belajar rnemberikan 

hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan strategi pembelajaran 

dengan menggunakan tinjauan ulang. 

3. Effendi (1990) rnembukttikan melalui hasil penelitiannya bahwa 

strategi pernbelajaran alternatif yang lebih berorientasi pada 

keaktifan siswa menghasilkan belajar yang lebih tinggi dari pada 

strategi pembelajaran tertutup, yaitu strategi pembelajaran yang 

rnenghasilkan bentuk pembelajaran yang seragarn. 

4. Lusiana (1992) memberikan batasan bahwa strategi penataan mata 

kuliah secara bertahap dengan komponen epitom, sistesis dan 

tinjauan ulang antara pokok bahasan, lebih rnembantu 

meningkatkan jumlah dan mernudahkan penelusuran serta 

pemunculan kembali informasi, dengan arti penataan isi mata 

kuliah akan dicapai perolehan belajar yang lebih baik. 

5. Suparno (1993) Pendekatan Struktural yang cendrung berorientasi 

pada dosen ternyata mempunyai keefektifan yang rendah dari pada 



pendekatan konseptual yang cendrung berorientasi pada 

6. Widjaya (1993) dalam disertasinya menyimpulkan bahwa strategi 

pembelajaran eksploratori yang diterapkan dengan memberikan 

generalisasai pada akhir suatu tahap pembelajaran setelah 

mahasiswa rnencari dan menemukan sendiri memberikan hasil 

belajar anatomi medik yang sama baik dengan strategi 

pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran yang 

diterapkan dengan memberikan generalisasi pada awal dari suatu 

tahap dengan rnenunjukan apa yang akan dipelajari. 

7. Budiningsih (2005) Penggunaan strategi pembelajaran yang 

seragam akan memkrikan darnpak kurangnya menghargai 

perbedaan, padahal perbedaan sangat penting dalam mengenal 

realitas diri seseorang. 

8. Zaini (2002) melalui penelitiannya menemukan bahwa memberikan 

pertanyaan kepada rnahasiswa atau rnenyerahkan mereka untuk 

mendiskusikan materi yang baru saja diberikan marnpu 

meningkatkan nilai evaluasi dengan kenaikan yang signifikan. 

C. Kerangka Berpikir 

Peningkatan prestasi belajar tenis merupakan suatu usaha 

sadar yang dilakukan oleh pengajar atau dosen dalam mengupayakan 

terjadinya perubahan dan peningkatan hasil belajar tenis mahasiswa, 



terutama dalam kaitannya dengan hasil belajar praktek. Peningkatan 

pembelajaran yang dalam ha1 ini adalah strategi pembelajaran 

alternatif, strategi pembelajaran struktural dan strategi rangkaian 

bermain. 

Strategi Pembelajaran Alternatif adalah suatu siasat 

pembelajaran yang menekankan pada kebebasan dan keaktifan 

mahasiswa untuk memilih dan menentukan berbagai bentuk dan 

kondisi pembelajaran dan latihan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Strategi 

Pembelajaran Terstruktur, yaitu suatu siasat pembe lajaran yang 

menekankan pada pembelajaran yang telah disusun 2 :  diorganisir 

oleh dosen, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi menca~i alternatif lain, 

karena semuanya telah disiapkan oleh dosen. Sedangkan Strategi 

Pembelajaran Rangkaian Bermain adalah suatu strategi pembe 

lajaran dengan menggunakan pendekatan bermain mulai dari 

permainan yang sederhana sampai pada permainan yang 

sebenarnya. Namun secara praktis penggunaan strategi ini belumlah 

cukup tanpa diiringi dengan pemberian tugas yang dikenal dengan 

Metode Resitasi. 

Metode Resitasi (pemberian tugas) adalah suatu cara penyajian 

bahan pelajaran, dimana dosen memberikan tugas tertentu, agar 

mahasiswa melakukan kegiatan belajar. Tugas ini dapat dilakukan di 



dalam proses belajar rnengajar atau setelah proses berlangsung. 
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baik. Pemberian tugas yang disusun secara baik dan dilaksanakan 

dengan penuh rasa tanggung jawab, baik dalam bentuk teori dan 

praktek, akan dapat membantu proses peningkatan hasil pembelajaran 

ma hasiswa. 

Dari kajian ini dapat penulis kemukakan bahwa terdapat 

perbedaan hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan metode 

pemberikan tugas pada strategi alternatif, struktural dan rangkaian 

bermain, walaupun ketiga strategi ini memiliki peningkatan hasil belajar 

yang cendrung signifikan. Strategi Pembelajaran Alternatif akan lebih 

baik dari pada Strategi Pembelajaran Struktural dan Strategi 

Ternbelajaran Struktural akan lebih baik dari Strategi Pembelajaran 

Rangkaian Bermain. Secara prinsip ketiga strategi ini dapat dipakai 

untuk pembelajaran tenis, namun untuk mahasiswa yang memiliki 

karakter yang aktif sebaiknya menggunakan strategi Pembelajaran 

alternatif, karena pembelajaran yang memiliki tantangan akan lebih 

mudah diselesaikan oleh orang-orang yang memiliki kemauan belajar 

yang tinggi. Sedangkan mahasiswa yang kurang aktif cendrung 

pembelajaran diberikan melalui terstruktur, karena melalui strategi 

pembelajaran ini, mahasiswa dapat lebih mudah mengikuti 

pembelajaran dan tugas yang diberikan dosen. Untuk strategi 

rangkaian bermain kedua karakter mahasiswa di atas dapat diberikan, 



namun peningkatan hasil belajar tidak secepat dari dua strategi di atas, 

berpikir secara kuantitas (bagaimana bola bisa masuk) tetapi juga 

berpikir secara kualitas (bagaimana caranya agar bola masuk tersebut 

lebih efektif). 

Hipotesis Penelitian 

Sehubungan dengan ruang lingkup peneiiiian, tujuan penelitian 

serta studi pustaka yang telah dikemukakan sebelumnya, rnaka 

penelitian ini dapat dirumuskan dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar tenis mahasiswa dengan 

menggunakan metode resitasi ~ a d a  strategi Pembelajaran 

alternatif, struktural dan rarlgkaiar! bermain. 

2. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran alternatif. 

3. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran struktural. 

4. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran rangkaian bermain.. 

5. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada semua strategi pembelajaran. 

Dalam penelitian ini peneliti hanya menguji hipotesa yang 

diajukan saja dan mengabaikan kemungkinan-kemungkinan lain 

meskipun dapat dideteksi. 
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BAB Ill 

A. Tujuan Penelitan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui Perbedaan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran alternatif, struktural dan 

rangkaian bermain. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran struktural. 

3. Mengetahui peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran alternatif. 

4. Mengetahui peningkatan hasil belajar tennis menggunakan metode 

resitasi pada strategi pembelajaran rangkaian berrnain. 

5. Mengetahui peningkatan hasil belajar tenis melalui metode resitasi 

pada semua strategi pembelajaran yang diberikan . 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu pada semester 

Juli - Desember 2007, bertempat di Lapangan Tenis Fakultas llmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Padang 

C. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

tindakan kelas. Penelitian ini berusaha mengkaji, merefleksi secara 
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kritis dan kolaboratif suatu rencana pembelajaran terhadap kinerja 

antara mahasiswa di dalam kelas. Metode penelitian tindakan kelas ini 

menekankan pada suatu kajian yang benar-benar dari situasi alamiah 

di kelas yang akan diteliti. 

Disain .penelitian ini dikembangkan dari model tindakan Lewin 

dalam Maryunis ( 2000:2) yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Siklus I Siklus II 

Keterangan 

R = Reflection 
P = Plan 
A = Action 
0 = Observation 

Gambar 1. Disain Penelitian 

D. Populasi dan Sampel 

Jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini adalah 90 

mahasiswa yang terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi 0124 sebanyak 36 

orang, seksi 0125 sebanyak 25 mahasiswa dan seksi 0126 sebanyak 

29 mahasiswa. Berhubung jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka 

teknik sampel yang digunakan adalah total sampling, yaitu semua 

populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, sehingga diharapkan 



hasil penelitian ini akan lebih efektif. Perincian populasi dan sampel 

adalah sebagal berlKut : 

TABEL 1 
POPULASI DAN SAMPEL 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti membagi data atas dua jenis yaitu: 

a. Data sekunder, berupa data hasil observasi proses pembelajaran 

yang dilakukan kolabotator dan data hasil pengamatan terhadap 

mahasiswa. 

b. Data primer, berupa data hasil belajar mahasiswa yang terdiri dari, 

tes siklus pertama dan tes siklus kedua yang juga sebagai tes 

akhir, diperkuat dengan nilai penugasan yang diberikan setiap 

pertemuan. 

Sedangkan Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa 

langkah yang terdiri dari : 

1. Tahap persiapan 

a. Menyusun jadwal penelitian, penelitian dilaksanakan pada awal 

Juli dan berakhir bulan Desember 2007 

JUMLAH SAMPEL 
L P JML 
30 6 36 orang 

20 5 25 orang 

21 8 29 orang 

71 19 90 orang 

SEKSl 

1. 0124 

2. 0125 

3. 0126 

JUMLAH POPULASI 
L P JML 
30 

20 

2 1 

7 1 

6 36 orang 

5 25 orang 

8 29 orang 

19 90 orang 



b. Membuat perangkat KBM yang sesuai dengan langkah-langkah 
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strategi pembelajaran. 

b. Menyusun lembar observasi dan tes kegiatan belajar mengajar. 

c. Merancang lembaran tugas dalam bentuk teori dan praktek. 

Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilakukan dengan lama 

tindakan setiap siklus 8 minggu (16 kali pertemuan) yang diamati 

oleh seorang kolaborator secara bergantian. Setelah itu dilakukan 

pertemuan sekali dua minggu untuk mendiskusikan hal-ha1 yang 

ditemui dalam pelaksanaan tindakan dan yang akan direfleksikan. 

Hasil temuan-temuan pada siklus I dan hasil penelitian procss sx ta  

hasil observasi kolaborator maka dirancang tindakan untuk siklus 

berikutnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat langkah-langkah 

penelitian pada gambar berikut: 



I Siklus I I I Siklus 11 

Persiapan 

Sesion 3-4 
Sesion 5-6 
Sesion 7-8 
Sesion 9- 10 
Sesionl l-1 2 
Sesionl3-14 
Sesionl5-16 

--+ 

Testruktur & 
Pertandingan 

Sesion 1 7- 1 8 
Sesionl9-20 
Sesion2 1 -22 
Sesion23-24 
Sesion25-26 
Sesion27-28 
c7 . en T f i  

Latihan 
mandiri 

Gambar 2. Bagan Arus Pembelajaran 

Pada setiap sesion dikunjungi oleh seorang kolaborator yang 

ditetapkan secara bergantian untuk membantu pemantauan proses 

belajar mengajar dan mengisi lembar observasi yang disediakan 

sebagai bahan masukan yang direfleksikan. 

Pada akhir pembelajaran hal-ha1 yang penting ditulis dalam 

buku catatan lapangan bagi kolaborator, dan dalam jurnal harian 

dosen yang bersangkutan. Hasilnya kemudian didiskusikan antara 

kolaborator dengan dosen yang diamati. Untuk pemasalahan- 



permasalahan kecil yang timbul dalam setiap pertemuan langsung 
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misalnya mahasiswa tidak siap untuk belajar, dan latihan, bentuk 

tugas yang kurang komunikatif, tugas atau PR yang terlalu banyak 

dan pertandingan yang belum jalan. 

Dari hasil catatan lapangan, lembar observasi dari jurnal 

harian yang telah didiskusikan bersama-sama, diadakan evaluasi 

dan direfleksikan, kemudian baru direncanakan tindakan untuk 

siklus berikutnya. 

F. Definisi Operasional 

1. Strategi Pembelajaran merupakai-I siasat pembelajaran yang 

digunakan oleh pengajar untuk mernilih kegiatan belajar Mengajar 

yang akan digunakan dalam pembelajaran agar tujuan 

pembelajaran dapat dicapai dengan baik. 

2. Strategi Pembelajaran Alternatif adalah suatu siasat pembelajaran 

yang menekankan pada kebebasan dan keaktifan mahasiswa 

untuk memilih dan menentukan berbagai bentuk dan kondisi 

pembelajaran dan latihan dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah dirumuskan sebelumnya. 

3. Strategi Pembelajaran Terstruktur, yaitu suatu siasat pembelajaran 

yang menekankan pada pembelajaran yang telah disusun dan 

diorganisir oleh dosen, sehingga mahasiswa tidak perlu lagi 



mencari alternatif lain, karena semuanya telah disiapkan oleh 

A n p e n  -. - - . 

4. Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain adalah suatu strategi 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan bermain mulai 

dari permainan yang sederhana sampai pada permainan yang 

sebenarnya 

4. Metode Resitasi (pemberian tugas) adalah suatu cara penyajian 

bahan pelajaran, dimana dosen memberikan tugas tertentu, agar 

mahasiswa melakukan kegiatan belajar. Tugas ini dapat dilakukan 

di dalam proses belajar mengajar atau setelah proses berlangsung. 

5. Hasil belajar tenis adalah hasil keterampilan yang diperoleh 

mahasiswa setelah mengikuti pem belajaran, yang terdiri dari 

forehand drive, backhand drive, service dan volley. :!2sil 

keterampilan ini diperoleh melalui tes keterampilan bermain tenis 

yang telah dimodifikasi dan diuji kesahihannya. 

G. lnstrumen Penelitian 

lnstrumen penelitian ini terdiri dari : 

1. Lembaran observasi 

Lembar observasi terdiri dari observasi terstruMur untuk 

mengungkapkan aktivitas mahasiswa selama proses pembelajaran. 

Sedangkan untuk mengungkap aktivitas dosen digunakan lembar 

supervisi klinis. 



2. Lembaran tes praktek 

I , .  . I ,  . . .  
aLcaiaa 8 ~ C S  y l  &A:G;\ da;a 1 1  ~ G I  I G ~ ~ L I ~ I  1 1 1  &I, "GI "pa t ~ a  r\GLGial I lpi;ai 1 

tenis yang dikeluarkan oleh ITF melalui lnternasional Tennis 

Number (ITN) Tahun 2004. Tes ini terdiri dari lima macam, yaitu 

Groundstroke Depth, Groundstroke Accuracy, Volley Depth, Serve, 

tes ini dapat digunakan untuk semua tingkatan, mulai dari tingkat 

pemula sampai pada tingkat tertinggi (advance), sehingga dari hasil 

tes ini akan dapat diperoleh level pemain mulai dari level satu 

sampai pada level 10 (10.1, 10.2, dan 10,3). Tes ini telah dilakukan 

uji coba, hasilnya memiliki validasi yang cukup baik, dan dapat 

digunakan di tingkat mahasiswa. Tes bertujuan untuk memperoleh 

gambarar, hasil belajar dan latihan mahasiswa sebelum dan 

sesudah d~beri tindakan. Tes dilaksanakan di akhir siklus 

pembelajaran. Dalam penelitian ini tes hanya diambil dua kali yaitu 

pertama di akhir siklus I dan yang kedua di akhir siklus 11.. 

Sedangkan di awal perkuliahan tidak dilakukan tes, karena setelah 

diobservasi ternyata mereka berada pada level yang sama yaitu 

tingkat pemula (level 10.3). Hal ini sesuai dengan penjelasan yang 

dikeluarkan oleh ITN bahwa pemain yang belum pernah mengikuti 

kejuaraan dan latihan khusus tenis, termasuk kedalam level 10,3. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pedoman pelaksanaan tes 

yang terdapat pada lampiran. 



3. Dokumen mahasiswa 
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mahasiswa saat proses pembelajaran dan tugas yang diberikan. 

Dokumen mahasiswa dilihat dan dinilai pada saat dosen 

memberikan penugasan untuk materi tertentu, dan mengikuti 

latihan terstruktur yang telah ditentukan, pencatatan dilakukan 

setiap awal pertemuan. Ini diperlukan peneliti dengan asumsi 

bahwa dokumen mahasiswa yang baik dan lengkap serta nilai yang 

bagus akan memotivasi mahasiswa untuk lebih berminat belajar, 

dan bagi yang melakukan secara asal-asalan dan kurang serius 

dipanggil dan diberikan penjelasan akan pentingnya proses 

tersebut, sehingga akhirnya berpengarl~t? pada hasil belajarnya. 

4. Kesiapan belajar mahasiswa 

Kesiapan belajar mahasiswa rnenjadi satu dengan lembar 

observasi. Observasi kesiapan rnahasiswa difokuskan pada ada 

tidaknya buku ajar atau penunjang saat proses pembelajaran 

dengan asumsi mereka yang membawa buku serta perlengkapan 

perkuliahan praktek tenis berarti siap untuk belajar. 

5. Catatan lapangan atau jurnal harian 

Jurnal harian diperlukan untuk mencatat kejadian-kejadian proses 

pembelajaran berlangsung dari masing-masing dosen peneliti. 

Jurnal harian dapat berisi rencana (planning), tindakan (acting), 

dilakukan observasi (obsewjng) dan ditindak lanjuti (reflecting). 



Berdasarkan dari hasil refleksi maka peneliti dapat melakukan 

;dl ry~ai I - iany~an peroalKan rernaaap rencana awal. 

H. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif 

deskriptif. Analisis data dilakukan pada berbagai kesempatan seperti 

pada akhir proses pembelajaran, pertemuan mingguan atau bulanan. 

Dalam pertemuan antar siklus dapat dihasilkan alternatif solusi untuk 

menentukan rencana tindakan pada siklus penelitian selanjutnya. 

Proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

empat tahap, yaitu: 

1. Pengelompokan data 

Data yang diperoleh dari dosen penelitian disusun, kemudiar! 

dikelompokkan untuk memudahkan analisis. Kelompok-kelompok 

tersebut adalah aktivitas, dokumen mahasiswa, hasil tes dan 

catatan lapangan atau jurnal harian dosen. Data yang sudah 

dikelompokkan tersebut digunakan sebagai pertimbangan untuk 

menjawab hipotesa. 

2. Validitas data 

Agar data yang diperoleh valid dalam arti objektif, sahih dan 

dipercaya, maka dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi 

dan saturasi (kecukupan informasi). 

a. Menggali data dari sumber yang sama dengan menggunakan 

cara yang berbeda, seperti untuk memperoleh data tentang 



aktivitas mahasiswa dilakukan dengan mengobervasi 

b. Menggali data dari sumber yang berbeda untuk memperoleh 

informasi tentang ha1 yang sama, seperti untuk memperoleh 

informasi tentang pemahaman mahasiswa tentang materi 

pelajaran yang dilakukan dengan memeriksa tes mahasiswa 

dan melihat hasil observasi dosen mitra. 

c. Memperhatikan pendapat ahli seperti instruktur pengawas 

ataupun konsultan pendidikan. 

3. lnterpretasi 

Data yang telah terkumpul dalam penelitian diinterpretasi 

berdasarkan tenri-teori yang ada (kajian pustaka). 

4. Tindakan 

Hasil interpretasi data digunakan sebagai landasan dalam 

menyusun rencana tindakan yang lebih baik untuk 

diimplementasikannya dalam pembelajaran selanjutnya. 

5. Perhitungan 

Penghitungan rata-rata diperlukan untuk menghitung kecendrungan 

dari kelompok subjek dengan rumus : 

Dimana M = Rata-rata 
X = Jumlah Nilai X 
N = Jumlah Subjek 



Untuk menghitung besarnya simpangan setiap data terhadap rata-rata 

Dimana : 

SD = Standar Deviasi 
X = Jumlah Nilai X 
x2 = Jumlah kuadrat nilai X 
N = Jumlah subjek 

Untuk perbedaan rata-rata atau uji t untuk mengetahui efektifitas 

pembelajaran dengan cara membandingkan tes siklus pertama 

dengan tes siklus kedua yaitu dengan rumus : 



BAB IV 

nFCKRIDCI A N A l  1QIS n A T A  I N T F R P R F T A S I  H A S I I  A N A l  lClQ 

DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data Sebelum Dilakukan Tindakan 

Sebelum dilakukan penelitian tindakan di Fakultas llmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Tim melakukan observasi 

terhadap mahasiswa yang mengambil mata kuliah tenis. Observasi 

yang dilakukan adalah 1). Mengenai kemampuan awal mahasiswa 

(keterampilan dan pengetahuan tenis). 2) Kondisi Sarana dan 

Prasarana yang dimiliki, antara lain adalah lapangan, raket, bola, dan 

bahan bacaan. Kedua ha1 yang diobservasi ini akan dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan Awal Mahasiswa 

Dari ketiga kelompok mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

tenis, yaitu kelompok yang diberikan dengan Strategi Pembelajaran 

Alternatif, Strategi Pembelajaran Struktural dan Strategi Pembelajaran 

Rangkaian Bermain, terlebih dahulu dilakukan beberapa kegiatan awal 

sebelum mengetahui kemampuan awal mahasiswa yaitu : 

a. Menjelaskan kepada mahasiswa aturan-aturan atau tata tertib yang 

dibutuhkan dalam mengikuti perkuliahan, yaitu tentang waktu 

perkuliahan, tujuan dan manfaat perkuliahan, materi perkuliahan, 

tugas-tugas perkuliahan (mandiri dan terstruktur), perlengkapan 



perkuliahan, metode perkuliahan, media yang digunakan dalam 

kelompok latihan dan sistem evaluasi yang akan digunakan Semua 

ini dijelaskan secara rinci kepada mahasiswa dan diiringi dengan 

penyerahan silabus sesuai dengan komponen-komponen yang 

dibutuhkan seperti di atas. Hal-ha1 yang belum dipahami diberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan langsung 

kepada Dosen. Sehingga Dosen dan mahasiswa lebih mudah 

memahami dan melaksanakan aturan- aturan tersebut sebelum, 

selama dan sesudah perkuliahan berlangsung. 

b. Melakukan observasi kemampuan awal mahasiswa dengan cara 1) 

mengajukan pet?arlyaan kepada mahasiswa yang berkaitan dengan 

pernah tidaknya mereka bermain dan belajar tenis. 2) memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk memukul bola, sebagian di 

tembok pantul dan sebagian lagi dilapangan standar dan ini 

dilakukan secara bergantian. Tujuannya adalah untuk menyakinkan 

informasi yang telah mereka berikan kepada dosen bahwa mereka 

berada pada kelompok yang sebenarnya. Dengan ukuran 

menggunakan jenjang kemampuan yang dikeluarkan oleh 

International Tennis Number (ITN), yaitu Kelompok 1 (satu) adalah 

pemain yang memiliki status sebagai pernain yang memiliki 

performan tinggi (ITN I ) ,  Kelompok 2 (dua) adalah pemain yang 

memiliki status sebagai pemain tingkat atas (ITN 2,3,4). Kelompok 



3 (tiga) adalah pemain yang memiliki status pemain tingkat 

m ~ n ~ n n a h  llTN 5 6 7) Kelnmnok 4 (emoat) adalah ~ e m a i n  vana 

memiliki status sebagai pemain tingkat rekreasi (ITN 8,9,10) dan 

kelompok 5 (lima) adalah pemain yang memiliki tingkat pemula 

(ITN 10.1,10.2 dan 10.3). Pada tingkat pemula oleh ITN dibagi ke 

dalam tiga bagian, yaitu ITN 10.1 adalah pemain yang dapat 

melakukan reli atau pukulan dalam keadaan bergerak dan 

terkontrol. ITN 10.2. adalah Pemain pemula yang telah dapat 

melakukan beberapa kemampuan tehnik secara sederhana. ITN 

10.3 adalah Pemain yang masih berada pada tahap pemula, yaitu 

baru memulai belajar bermain tenis yang pada dasarnya 

membutuhkan banyak latihan kordinasi dan ~engenalan. 

Peran dosen dalam observasi ini adalah mengamati, 

mengumpulkan data dan mengevaluasi mahasiswa, sehingga 

mahasiswa betul-betul dapat teramati kemampuan awalnya. Hasil yang 

diperoleh adalah : 

1) Semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tenis berada pada 

tingkat pemula, yaitu pemain yang masih berada pada tahap baru 

memulai belajar bermain ( dapat dikelompok pada ITN 10.3). Ini 

dapat dilihat dan diamati dari ciri-ciri diwaktu mahasiswa memukul 

bola, yaitu bola tidak dapat dipukul dengan baik, bola dipukul tidak 

terarah, cara memukul bola bermacam-macam, sikap memukul 

bola kurang efektif dan kurang efisien, lebih banyak mengambil 



bola dari pada memukul bola. Dengan ciri-ciri seperti ini menurut 

10.3). dengan demikian kondisi seperti ini tidak perlu lagi dilakukan 

tes awal dengan menggunakan tes keterampilan tenis yang 

sebenarnya, karena mereka betul-betul baru mengenal tenis 

dengan arti mahasiswa yang mengambil tenis memiliki kamampuan 

tenis yang sama, yaitu sama-sama belum pernah bermain tenis. 

2). Dilihat dari pengetahuan yang dimiliki mahasiswa, rata-rata 

pengetahuan mahasiswa tentang tenis masih sangat minim. Hal ini 

dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

pengetahuan tenis belum dapat mereka jawab. Sehingga dari 

diskusi dan tanya jawwab yang dilakukan di awal perkuliahan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang mengambil 

tenis lapangan pada semester tersebut belum merniliki 

pengetahuan tenis. 

2. Kondisi Sarana Prasarana Perkuliahan 

Untuk mendukung perkuliahan tenis, telah disediakan beberapa 

fasilitas untuk mahasiswa yang cukup memadai, yaitu 6 buah lapangan 

tenis yang dapat digunakan untuk belajar dan latihan. Kemudian 

pengadaan raket dan bola untuk masing-masing mahasiswa yang 

dapat dipakai selama perkuliahan berlangsung, terutama yang belum 

memiliki raket. Dan untuk menambah pengetahuan mahasiswa, dosen 

menyediakan bahan ajar dan bahan tambahan yang dapat dimiliki 



rnahasiswa untuk dipelajari, sehingga diharapkan dengan fasilitas ini 
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secara tatap rnuka, terstruktur maupun rnandiri. Di sarnping itu 

mahasiswa juga telah disiapkan dengan tugas praktek dan teori, yang 

harus mereka selesaikan diluar jam perkuliahan dan kernudian mereka 

tampilkan pada pertemuan berikutnya. Tugas ini diberikan dalam 

bentuk individu dan kelompok. Dengan fasilitas yang cukup rnemadai 

ini, diharapkan mahasiswa akan dapat mengikuti pelajaran dan latihan 

dengan baik. 

B. Deskripsi Data Setelah Dilakukan Tindakan 

Data yang didiskripsikan adalah data hasil pengukuran hasil 

belajar praktek tenis mahasiswa sebagai hasil pernbelajaran yang 

dilakukan dengan Strategi Pembelajaran Alternatif, TerstruMur dan 

Rangkaian Bermain melalui metode Pemberian Tugas. Hasil 

pengukuran ini diawali dengan siklus pertama dan kemudian 

dilanjutkan dengan siklus kedua. 

1. Siklus Pertama 

a. Kesiapan Mahasiswa Menerima Pelajaran 

Selama siklus pertama diperoleh gambaran kesiapan 

mahasiswa menerima pelajaran selama 8 minggu cukup baik. Ini 

terlihat dari pengamatan penulis selama siklus pertama berlangsung. 

Dimana beberapa fasilitas telah dimiliki mahasiswa, yaitu buku 

catatan dan bahan ajar mahasiswa yang selalu dibawa sesuai dengan 



instruksi yang diberikan dosen. Dan kemudian mahasiswa telah 
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maupun milik sendiri. Berikutnya mereka juga telah memiliki jadv~al 

latihan individu dan kelompok yang telah tersusun sesuai dengan 

jumlah lapangan yang tersedia. Namun khusus untuk jadwal latihan 

terjadi beberapa perubahan baik waktu dan tempat latihan. Karena ada 

diantara mereka memiliki waktu latihan yang berbeda-beda, sehingga 

untuk beberapa kelompok terpaksa mereka melakukan perubahan 

jadwal latihan, tetapi ha1 ini tidak rnengganggu kalompok lain. Dan 

setiap perubahan selalu diinformasikan kepada dosen bersangkutan. 

Di samping itu ha1 lain yang masih terlihat sangat kurang adalah 

pakaian mereka masih menggunakan pakaian olahrzgz (training) dan 

belum satupun menggunakan pakaian olahraga ier,;s. Namun yang 

paling menonjol adalah semangat belajar mahasiswa yang cukup 

tinggi. Ini dapat terlihat dari kerajinan mahasiswa untuk selalu datang 

tepat waktu, keseriusan menerima dan melaksanakan proses belajar 

dan latihan yang diberikan oleh dosen. Kerja sama mahasiswa terlihat 

cukup baik terutama kerja sarna dalarn kelompok dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan dosen. Gambaran secara secara 

jelas tentang buku catatan, fasilitas dan jadwal latihan serta 

kemampuan masing-masing tingkat dapat dilihat pada lampiran. 



b. Kegiatan Belajar Mengajar 
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bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti dan bagian penutup. 

Pembagian ini diterapkan pada semua strategi pembelajaran. Pada 

Strategi Pembelajaran Alternatif, bagian pendahuluan diberikan 

dalam bentuk Pemanasan Umum dan Khusus yang diberikan oleh 

mahasiswa di bawah pengamatan dan bimbingan dosen. Proses ini 

dilakukan antara 10 -15 menit. Pada bagian inti Dosen menjelaskan 

dan memberikan beberapa alternatif tehnik dan pola latihan baik 

secara lisan maupun tulisan. Mahasiswa mengamati dan mencoba 

melakukan sesuai dengan alternatif yang telah mereka tentukan. 

Kesalahan-kesalahan selama proses pembelajaran berlangsung, 

diperbaiki secara bertahap dengan menggunakan tehnik dan terapi 

yang memudahkan mahasiswa dapat melaksanakannya seperti contoh 

memukul bola dengan cara hamer (seperti memukul dengan palu), 

terapi ini digunakan untuk melatih pegangan. Jika membutuhkan 

koreksi bersama, maka dilakukan diskusi dan penjelasan di dalam 

kelompok, sesuai dengan alternatif- alternatif dan kemampuan yang 

dimiliki mahasiswa. Sehingga dengan prinsip "learning to do", 

mahasiswa akan lebih mudah memahami dan melakukan proses 

pembelajaran dan latihan. Di samping itu pada bagian inti dilakukan 

pembahasan terhadap tugas yang telah diberikan kepada mahasiswa. 

Tugas ini dipraktekan di dalam kelompok dan kemudian dilakukan 



perbaikan terhadap kesalahan, sehingga mahasiswa dapat melakukan 
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70- 80 menit. Untuk bagian penutupnya antara 10-15 menit dilakukan 

pendinginan dan sekaligus penjelasan dan penyerahan tugas untuk 

pertemuan berikutnya. 

Untuk Strategi Pembelajaran Terstruktur, bagian pendahuluan 

diberikan dalam bentuk pemanasan Umum dan Khusus yang disusun 

oleh dosen, dan mahasiswa tinggal melaksanakan sesuai dengan 

konsep yang diberikan dosen. Waktu pemanasan 10 - 15 menit. Pada 

bagian inti dosen memberikan penjelasan tentang tehnik yang akan 

dipelajari dan dilanjutkan dengan contoh. Kemudian mahasiswa 

mendemonstrasikan secara ii-tdividu ataupun kelompok Hal-ha1 yang 

tidak sesuai dengan konsep, langsung diberikan pengarahan dan 

perbaikan. Selama proses berlangsung (70- 80 menit), mahasiswa 

tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar dari ketentuan-ketentuan 

yang telah diberikan dosen. Sehingga mahasiwa betul-betul terfokus 

pada konsep pembelajaran yang sedang dipelajari. Di samping itu 

pada bagian inti ini, mahasiswa diberikan kesernpatan untuk 

menampilkan tugas yang diberikan.Tugas ini ditampilkan dalam bentuk 

kelompok, dan apabila terjadi kesalahan diberikan perbaikan dan 

umpan balik, sehingga tugas tersebut dapat lebih bermanfaat dan 

bermakna. Pada akhir pertemuan 10-1 5 menit, dilakukan pendinginan 



(Colling Down), sekaligus penjelasan dan penyerahan tugas untuk 

Pada Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain, bagian 

pendahuluan berupa pemanasan umum diberikan dalam bentuk 

permainan-permainan (games). Permainan ini bersifat menyenangkan 

dan menggembirakan, sehingga menimbulkan daya tarik dan 

membangkitkan motivasi mahasiswa untuk mengikuti proses 

Pembelajaran. Setelah pemanasan umum dilanjutkan dengan 

pemanasan khusus, sesuai dengan materi yang dipelajari. Pada 

bagian inti pembelajaran, semua materi pelajaran diberikan dalam 

bentuk games, mulai dalam bentuk games yang mudah sampai pada 

bentuk game yang sulit, mulai dalam bentuk perorangan csrnpai dalam 

bentuk grup. Termasuk penampilan dari tugas yang dibzrikan dosen. 

Prinsip yang digunakan dalam strategi ini adalah belajar tehnik sambil 

bermain. Dalam strategi ini Proses bimbingan tetap diberikan, namun 

lebih banyak difokuskan pada kuantitas. Ide dari strategi ini adalah 

dapat memukul bola dari daerah sendiri ke daerah lawan sebanyak- 

banyaknya. 

Walaupun sebetulnya secara teknis mahasiswa belum memiliki 

kemampuan, namun karena mahasiswa rata-rata hobi berolahraga 

dan telah memiliki dasar-dasar gerak yang relatif bagus, maka terlihat 

mahasiswa tidak mengalami kesulitan yang berarti di dalam belajar. 

Semua tugas yang diberikan telah dapat dilaksanakan, walaupun 



dalam bentuk yang kurang bagus. Tugas- tugas yang masuk selalu 
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c. Hasil Belajar Siklus Pertama 

1). Strategi Pembelajaran Alternatif. 

Dari data siklus pertama menginformasikan bahwa rentangan 

skor mahasiswa yang terendah adalah 57 dan yang tertinggi adalah 

116, dengan median 85.00, rata- rata 87.83, mode 83 standar Deviasi 

13.090, varian 171.343 Untuk lebih jelasnya rincian tersebut dapat 

dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 2 
Statistik Siklus 1 dan 2 Strategi Pembelajaran Alternatif 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Siklus 1 Strategi Alternatif 
36 

Siklus 2 Strategi Alternatif 
3 6 
5 4 

104.52 
107.00 
106(a) 
11.550 
133.399 

53 
7 1 
124 
3763 

a Multiple modes exist. The smallest value is shown 

Penyebaran skor mahasiswa ini dapat dibagi ke dalam tujuh kelompok. 

Pengelompokan dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut : 



Keterangan 
fa =frekuensi relatif 
fr =frekuensi relatif dalam bentek persen 

57-66 67-75 76-84 85-93 94-102 103-11 1 112-120 

Strategi Alternatif Siklus 1 

Gambar 3. Grafik Strategi Alternatif Siklus 1 

Dari gambaran di atas terlihat dengan jumlah mahasiswa 36 

orang, ternyata 14 orang (38.89%) mahasiswa berada pada 

rentangan skor yang terbesar yaitu 76- 84, , sedangkan rentangan 

skor 85-93 sebanyak 9 orang (25%). 4 orang (1 1.1 1 %) berada pada 



rentangan skor 103-1 11. 3 orang (8.33%) berada pada rentangan skor 

skor 57-66, 67-75 dan skor 112-120. Gambaran ini menandakan 

bahwa kemampuan tenis mahasiswa meningkat secara rata-rata. 

Proses Strategi Alternatif ini di awali dengan penjelasan 

alternatif materi, yang terdiri dari pengenalan grip, posisi kaki, ayunan, 

kontak bola sampai pada bentuk atau pola latihan teknik dan taktik. 

Mahasiswa dapat melakukan proses pembelajaran ini sesuai dengan 

keinginan, karakter dan kemampuan masing-masing, dengan arti 

mereka dapat memilih materi dan bentuk latihan .yang diinginkan. 

Peran dosen dalam ha1 ini adalah membimbing dan mengarahkan 

potensi yang dimiliki dan sekaligus memberikan terapi q n r  proses 

yang dilakukannya dapat efektif dan efisien. Setelah ?roses ini 

dilakukan secara berulang- ulang sesuai dengan keinginan dan pilihan 

mahasiswa akhirnya diberikan tugas sesuai dengan materi yang 

diberikan, baik secara individu maupun kelompok. Tugas ini dibuat 

secara tertulis dan dipraktekan pada pertemuan berikutnya di dalam 

kelompok masing-masing. Tugas yang diberikan dan ditampilkan 

mahasiswa diperiksa dan diperbaiki baik secara kuantitas maupun 

kualitas, sehingga tugas yang diberikan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa. 

Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan 

strategi alternatif ini, maka terdapat peningkatan kemampuan hasil 



belajar mahasiswa baik secara keseluruhan maupun bagian-bag~an, 
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bermain akhirnya melalui proses 16 kali pertemuan, mahasiswa dapat 

bermain dengan baik, walaupun dalam bentuk gerakan- gerakan 

yang masih kasar, Dari data yang diperoleh mahasiswa sudah dapat 

menempatkan posisi dari ITN 10.3 manjadi ITN 10. 

2) Strategi Pembelajaran Terstruktur. 

Data siklus pertama dari pembelajaran ini menginformasikan 

bahwa rentangan skor mahasiswa yang terendah adalah 52 dan yang 

tertinggi adalah 116, dengan rata-rata 86.7, mode 70 median.88.00., 

standar deviasi 14.539, variannya 21 1.384. Untuk lebih jelasnya 

rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut : 

Tabel 4 
Statistik Siklus I dan 2 Strategi Pembelajaran Terstruktur 

a Multiple modes exist. The smallest value is shown 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Siklus 1 Strategi 
terstruktur 

29 
61 

86.79 
88.00 
70(a) 

14.539 
21 1.384 

64 
52 

116 
2517 

Siklus 2 Strategi 
terstruktur 

29 
6 1 

101.69 
105.00 

105 
14.353 

206.007 
. 54 

77 
131 

2949 



Untuk penyebaran skor mahasiwa dapat dibagi ke dalam tujuh 

dilihat pada Tabel dan Gambar berikut: 

Tabel 5 
Distribusi Frekuensi Stratategi Struktural siklus 1 

I Kelas Interval / 

Keterangan 
fa =frekuensi relatif 
fr =frekuensi relatif dalam benttlk persen 

52-60 61-69 70-78 79-87 88-96 97-105 108114 

Strategi Struktural Siklus 1 

Gambar 4. Grafik Strategi Struktural Siklus 1 



Dari data di atas diperoleh gambaran bahwa 9 orang (31,03) 

berada pada rentangan SkOr /U-/ t ,  aan Y orang lag1 (~I.uJ~/o) berada 

di skor 88-96. Namun untuk lebih mengarah pada level yang lebih 

tinggi, ternyata jumlahnya semakin sedikit yaitu sebanyak 3 

orang.(10.34%) untuk rentangan skor 97-105 dan 1 orang (3.45%) 

untuk rentangan 106-1 14, Begitu juga. untuk rentangan skor yang 

terendah, hanya 1 orang (3.45%) berada pada rentangan skor 52-60, 

sedangkan rentangan skor yang kosong berada pada skor 61-69. 

Proses penerapan strategi struktural diawali dengan memberikan 

penjelasan terhadap materi yang diberikan, kemudian dilanjutkan 

dengan memberikan contoh, dan kemudian mahasiswa mencoba 

rnelakukannya baik secara individu ataupun kelompok.. : 'rases ini 

dapat dilakukan mulai dari yang rnudah sampai pada bentuk yang 

sulit. Selama proses pembelajaran berlangsung tugas dosen 

menyusun dan mengatur kegiatan pembelajaran mahasiswa, sehingga 

rnahasiswa dapat merasakan proses pembelajaran . Di samping itu 

dosen juga memberikan pengayaan terhadap mahasiswa yang belum 

rnemahami materi tertentu, sehingga perbedaan kemampuan 

mahasiswa tidak terlalu jauh, terutama bagi mahasiswa yang memiliki 

kemampuan yang rendah. 

Dengan birnbingan dosen serta melalui perbaikan dan terapi 

yang diberikan terjadi peningkatan hasil belajar. Peningkatan ini terlihat 

setelah dilakukan proses pernbelajaran selama 16 kali pertemuan 



dengan menggunakan Strategi Struktural dan pemberian tugas. 

walaupun dalam bentuk gerakan yang kasar, dengan kata lain setelah 

dilakukan proses 16 kali dan diakhiri dengan memberikan tes, maka 

hasil kemampuan mahasiswa meningkat dari tingkat pemula (ITN 

10.3) menjadi bisa bermain (ITN 10). 

3). Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain. 

Dari siklus pertarna pada pembelajaran rangkaian bermain ini 

diperoleh data sebagai berikut, yaitu rentangan skor mahasiswa yang 

terendah adalah 70 dan yang tertinggi 103, dengan rata- rata 88.40, 

median 90.00, mode 90.00, standar deviasi 9.083 dan variansi 

82.500. Untuk lebih jelasnya rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel 

berikut: 

Tabel 6 
Statistik Siklus 1 dan 2 Strategi Pembelajaran Rangkaian Berrnain 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 

Siklus 1 Strategi 
rangkaian Bermain 

25 
65 

88.40 
90.00 

9.083 
82.500 

33 
70 

103 

Siklus 2 Strategi 
rangkaian Bermain 

25 
65 

104.36 
107.00 

110 
8.878 

78.823 
36 
84 

120 



Strategi Rangkaian Permainan Siklus 1 

Gambar. 5 Grafik Strategi Rangkaian Bermain siklus 1 

Untuk penyebaran skor mahasiswa dapat dibagi ke dalam tujuh 

kelompok. Masing-masing kelomook memiliki interval yang dapat 

dilihat pada Tabel dan Grafik berikr.!:. 

Tabel 7 
Distribusi Frekuensi Stratategi Rangkaian Bermain siklus 1 

Keterangan 
fa =frekuensi relatif 
fr =frekuensi relatif dalam bentek persen 

F r 

8 % 
12 % 
12 % 
12 % 
24 % 
24 % 
8 % 

100 % 

Kelas Interval 

70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95-99 

100-1 04 

fa 

2 
3 
3 
3 
6 
6 
2 

25 



Dari gambaran di atas dapat dijelaskan bahwa 6 orang (24 O h )  

mahasiswa berada pada rentangan skor yang tertinggi yaitu 95-99, 

sedangkan rentangan skor 90-94 sebanyak 6 orang (24%). Untuk 

rentangan skor 75-79, 80-84 dan 85-89, masing-masing sebanyak 3 

orang (12%) serta 2 orang (8%) mahasiswa berada pada rentangan 

skor yang terendah 70-74. . 

Dengan demikian jika dibandingkan dengan kondisi awal, maka 

terdapat peningkatan skor kemampuan belajar tenis mahasiswa Dari 

mahasiswa yang belum bisa bermain (ITN 10.3), setelah dilakukan 

proses selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan Strategi 

Rangkaian Bermain dan pemberian tugas secara teori dan praktek, 

akhirnya mereka bisa berrnain walaupun dalam bentuk gerakan yang 

masih kasar, dengan kata lain setelah dilakukan tes keterampilan, 

kemampuan mahasiswa meningkat menjadi ITN 10 

d. Refleksi. 

lstilah refleksi dapat diartikan sebagai suatu pantulan dari 

kegiatan yang telah dilakukan dosen. Pantulan ini dapat diberikan 

pada setiap siklus, sehingga dengan pantulan ini akan dapat dilakukan 

perbaikan dan perencanaan untuk siklus berikutnya. Pada penelitian 

ini setelah siklus pertama dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan 

persiapan rancangan untuk siklus kedua. Persiapan ini berkaitan 

dengan berbagai tambahan perbaikan dari tindakan terdahulu yang 

bertujuan untuk memperbaiki berbagai hambatan dan kesulitan yang 



ditemukan pada siklus pertama. Karena penelitian ini merupakan 

penelitian kolaborasi, maka pihak yang melakukan tindakan adalah 

dosen yang mengajar tenis, sedangkan yang diminta melakukan 

pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan dan 

pembelajaran adalah peneliti dan dosen yang tidak melakukan 

tindakan. Dari proses ihilah dilakukan perbaikan, sehingga dosen dan 

mahasiswa memberikan zasukan untuk siklus kedua. Hal ini sesuai 

dengan apa yang dijelaskan oleh Arikunto (2007. ha1 18) bahwa dalam 

refleksi, keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu 

diperhatikan secara seksama agar sinkron dengan tujuan. 

Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan materi, pendalaman 

tugas, pengefektifkan Sistem Kredit Semester dan penggunaan waktu 

belajar yang efektif. Setelah dilakukan perencanaan yang matang, 

dilanjutkan dengan tindakan (Action), tindakan ini dilakukan dengan 

beberapa perubahan, terutama perubahan terhadap tugas mahasiswa 

dari bentuk teori dan praktek yang bersifat tehnik ke dalam bentuk 

kompetitif (pertandingan) yang bersifat taktis dan telah disusun 

sebelumnya oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk kelompok- 

kelompok pertandingan. lnilah yang menjadi bagian dari tugas dosen 

untuk melakukan tindakan dan pengamatan serta evaluasi, sebagai 

salah satu cara untuk mendapatkan peningkatan hasil belajar tenis 

mahasiswa. Kontrol yang dapat dilakukan oleh peneliti terhadap tugas 

yang diberikan dosen adalah dengan melakukan pengamatan 



terhadap kegiatan mahasiswa dan melihat hasil laporan yang diberikan 

ma hasiswa kepada dosen. 

2. Siklus kedua 

a. Strategi Pembelajaran Alternatif 

Pada siklus kedua dalam strategi pembelajaran alternatif 

diperoleh data skor mahasiswa yang terendah 71 dan yang tertinggi 

adalah 124, dengan rata- rata 104.52, median 107.99, mode 106, 

standar deviasi 11.550, variansi 133.399. Untuk lebih jelasnya rincian 

tersebut dapat ilihat pada Tabel berikut: 

Tabel 8 
Statistik Siklus 1 dan 2 Strategi Pembelajaran Alternatif 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 
Std. Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 
a Multiple moc 

Untuk penyebaran skor mahasiswa dapat dibagi ke dalam tujuh 

kelompok. Masing-masing kelompok memiliki interval yang dapat 

dilihat pada Tabel dan Grafik berikut: 

Siklus 1 Strategi 
3 6 
54 

87.83 
85.00 

8 3 
13.090 

171.343 
59 
57 

L 
116 

3162 

36 
54 

104.52 
107.00 
106(a) 
11.550 

133.399 
53 
7 1 

1 24 
3763 

2s exist. The smallest value is shown 



Distribusi Frekuensi Strategi Alternatif siklus2 

Strategi Alternatif Siklus 2 

Gambar 6. Grafik Strategi Alternatif Siklus 2 

Fr 

8,33 % 
2,78 % 
2,78 % 
19,44 % 

50 O/O 

13,89 % 
2,78 % 
100 % 

Kelas Interval 

71-79 
80-88 
89-97 
98-1 05 
106-1 14 
115-123 
124-1 32 

Gambaran data di atas dapat dijelaskan bahwa dari 36 orang 

Keterangan 
fa =frekuensi relatif 
fr =frekuensi relatif dalam bentek persen 

Fa 

3 
1 
1 
7 
18 
5 
1 

36 

mahasiswa, setengah diantaranya yaitu, 18 orang (50%) berada pada 

rentangan skor 106-1 14. Sementara 7 orang (19.44%) memperoleh 



rentangan skor 98-105. 5 orang (13.89%) memperoleh rentangan skor 

11 5-123. 3 orang (8.33%) memperoleh 71-79. sedangkan rentangan 

skor 80-88, 89-97 dan 124-1 32 masing-masing satu orang. Dengan 

perbedaan skor terendah dan skor tertinggi antara siklus 1 dan siklus 

2, maka otomatis rentangannya akan berubah. Perubahannya adalah 

terjadi peningkatan jumlah rata-rata masing-masing rentangan dan 

peningkatan terhadap jumlah iciitangan skor tertinggi. 

Dengan demikian terdapat peningkatan skor kemampuan 

belajar tenis mahasiswa dari siklus pertama ke siklus kedua setelah 

dilakukan proses selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan 

Strategi Alternatif melalui pemberikan tugas dengan cara kompetitif. 

(pertandingan), akhirnya mahasiswa dapat bermain dengan gerakan 

yang lebih halus dari yang pertama, dengan kata lain setelah dilakukan 

tes, kemampuan mahasiswa meningkat menjadi ITN 9. 

b. Strategi Pernbelajaran Terstruktur. 

Data siklus kedua dari pembelajaran ini menginformasikan 

bahwa rentangan skor mahasiswa yang terendah adalah 77 dan yang 

tertinggi adalah 131 , Dari rentangan tersebut diperoleh median 105.00, 

rata-rata (mean) 101.69, mode 105, standar deviasi 14.353 dan 

variansinya 206.007. Untuk lebih jelasnya rincian tersebut dapat dilihat 

pada Tabel berikut : 



Tabel 10 
Statistik Siklus I dan 2 Strategi Pernbelajaran Terstruktur 

N Valid 
Missing 

Mean 
Median 
Mode 
Std. 
Deviation 
Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 

Siklus 1 Strategi 1 

[ Sum I 2517 1 2949 
a Multiple modes exist. The smallest value is shown 

- 
Struktural 

29 

Untuk penyebaran skor mahasiwa dapat dibagi ke dalam lima 

Siklus 2 Strategi Struktural 
29 

kelompok. Masing- masing kelompok memiliki interval yang dapat 

dilihat pada Tabel dan Grafik berikut: 

Tabel I 1  
Distribusi Frekuensi Stratategi Struktural siklus 2 

Keterangan 
fa =frekuensi relatif 
fr =frekuensi relatif dalam bentek persen 

Kelas Interval 

77-85 
86-94 
95-1 03 
104-1 12 
113-121 
122-1 30 
131-139 

fa 

7 
2 
4 
11 
2 
2 
1 

29 

F r 

24,14 % 
6,90 % 
13,79 % 
37,93 % 
6,90 % 
6,90 % 
3,45 % 
100 % 



77-85 86-94 95-1 03 104-1 12 I 1  3-121 122-1 30 131 -1 39 

Strategi Struktural Siklus 2 

Gambar 7. Grafik Strategi Struktural Siklus 2 

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa 11 orang 

(37.93%) mendapatkan nilai skor 104-112. 7 orang (24.14%) 

memperoleh nilai 77-85, 4 orang (13.79%) memperoleh rentangai-: 

skor 95-103, nilai 86-94, 113-121 dan 122- 130 masing-masing 2 

orang (5.90%) sedangkan 1 orang (3.45%) memperoleh skor 131-139. 

Dengan dernikian terdapat peningkatan skor kemampuan 

belajar tenis mahasiswa, setelah dilakukan proses 16 kali pertemuan 

dengan menggunakan Strategi Struktural dan pemberikan tugas yang 

bersifat kornpetitif (pertandingan), akhirnya mereka bisa bermain 

dengan gerakan yang lebih halus dari yang pertama, dengan kata lain 

setelah dilakukan tes, kemampuan mahasiswa meningkat rnenjadi ITN 

9. 



c. Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain. 

Dari siklus kedua pada pembelajaran rangkaian bermain ini 

diperoleh data sebagai berikut, yaitu rentangan skor mahasiswa yang 

terendah adalah 84 dan tertinggi 120. Dari rentangan tersebut 

diporeh median 107.00, rata-rata (mean) 104.36, mode 11 0, Standar 

deviasi 8.878 dan variansinya 78.823. Untuk lebih jelasnya rincian 

tersebut dapat dilihat pada Tabe; Serikut: 

Tabel 12 
Statistik Siklus I dan 2 Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain 

N Valid 
Missing 

Median 

Siklus 1 Strategi 
rangkaian bermain 

Keterangan 
fa =frekuensi relatif 
fr =frekuensi relatif dalam bentek persen 

Siklus 2 Strategi rangkaian 
bermain 

Variance 
Range 
Minimum 
Maximum 
Sum 

Untuk penyebaran skor mahasiswa dapat dibagi ke dalam lima 

25 1 25 

kelompok. Masing-masing kelompok memiliki interval yang dapat 

a Multiple modes exist. The smallest value is shown 

82.500 
33 
70 

103 
221 0 

dilihat pada Tabel dan Gambar berikut: 

78.823 
36 
84 

120 
2609 



Tabel 13 
nistrihrrei F r p l r ~ ~ ~ n c i  Stratateni Ranokaian Rcrrrnain siklus 2 - 

Keterangan 
fa =frekuensi relatif 
fr =frekuensi relatif dalam bentek persen 

Strategi Rangkaian Permainan Siklus 2 

Fr 

4 O/O 

8 Oh 
1 6% 
12% 
2 0 O/o 

28% 
8% 
4% 

100 % 

Kelas Interval 

84-88 
89-93 
94-98 
99-1 03 
104-1 08 
109-1 13 
114-118 
119-123 

Gambar 8. Grafik Strategi Rangkaian Bermain Siklus 2 

fa 

1 
2 
4 
3 
5 
7 
2 
1 

25 

Pada siklus kedua ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing 

rentangan terisi secara bervariasi, dengan perincian 1 orang (4%) 

berada pada rentangan skor 84-88, 2 orang (8%) berada pada 

rentangan skor 89-93, 4 orang (16%) memiliki skor rentangan 94-98. 

3 orang (12%) memperoleh rentangan skor 99-103, 5 orang (20%) 



memperoleh skor rentangan 104-108, 7 orang (28%) memiliki 

rentangan skor 109-1 13, 2 orang (8%) memperoleh nilai 114-1 18. dan 

1 orang (4%) memperoleh rentangan skor 11 9-1 23. 

Dengan demikian terdapat peningkatan skor kemampuan 

belajar tenis mahasiswa, setelah dilakukan proses selama 16 kali 

pertemuan dengan menggunakan Strategi Rangkaian Bermain dan 

pembetkan tugas secara kompetitif (pertandingan), akhirnya 

mahasiswa bisa bermain dengan gerakan yang lebih halus dari siklus 

yang pertama, dengan kata lain kemampuan mahasiswa meningkat 

menjadi ITN 9 

C. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Sesuai dengan pola Action Research bahwa hasil tindakan 

yang dilakukan ini dapat digeneralisasikan kepada populasi yang lebih 

luas. Maka perlu dilakukan pemeriksanaan keabsahan data sebelum 

data tersebut di analisis. Syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk 

analisis data adalah 1) Data bersumber dari sampel yang dipilih 

secara acak, yaitu melalui tehnik penarikan sampling dalam ha1 ini 

dengan menggunakan total sampling 2) Sampel yang digunakan 

harus mewakili populasi yang berdistribusi normal.dan 3) Kelompok 

data mempunyai variansi yang tidak berbeda secara nyata 

(homogen). 4) tes yang digunakan adalah tes yang telah didiskusikan 

dan disyahkan oleh PB.Pelti untuk mengukur kemampuan seseorang 

dalam bermain tenis. 



Untuk syarat yang pertama pengujiannya tidak perlu dilakukan 

karena sudah menggunakan penarikan sampel secara total sampling. 

Di sarnping itu jika ada sampel yang merniliki keterarnpilan yang 

ekstrim, tidak dimasukkan ke dalam sampel, namun tetap ikut di 

dalam proses belajar mengajar tenis. Sehingga dengan cara ini 

diperkirakan sampel yang terpilih telah memenuhi syarat untuk di 

analisis. Selanjutnya untuk penguji;.: normalitas digunakan dengan 

Kolmogorov-Smitnov Test. Sedangkan untuk tes yang dipakai, karena 

ini telah disetujui oleh Pelti dan telah dilakukan diuji coba serta 

sudah sering digunakan dalam mengevaluasi mahasiswa dan atlet, 

maka tes ini telah dapat digunakan sebagai alat evaluasi kernampuan 

seseorang dalam bermain tenis. 

D. Uji Persyaratan Analisis 

1. Awal Siklus 

Tabel 14 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

N 
Normal Mean 
Parameters(a,b) 

Std. Deviation 
Most Extreme Absolute 
Differences 

Positive 
Negative 

Kolmogorov-Smirnov Z 
Asyrnp. Sig. (2-tailed) 
a Test distribution is Normal. 
b Calculated from data. 

Siklus 1 
strategi 

Altematif 
36 

87.83 

13.090 

.I 16 

.I 16 
-.087 
,697 
.715 

Siklus 1 
Strategi 

Struktural 
29 

86.79 

14.539 

.093 

.093 
-.090 
.503 
.962 

Siklus 1 
Strategi 

rang kaian 
bermain 

25 

88.40 

9.083 

130 

.074 
-. 130 
.650 
.793 



Tabel 15 
Rangkuman Uji Normalitas Data siklus 1 

Variabel I Sig 1 Alpa / Keterangan 
I I I 

Strategi Alternatif 1 0,715 1 0.05 1 Normal 
I I I 

Strategi Struktural 1 0,967 1 0.05 / Normal 
I I I 

Strategi Rangkaian Permaianan 1 0.793 1 0,051 1 Normal 

2. Akhir Siklus 
Tabel 16 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Tabel I 7  
Rangkuman Uji Normalitas Data Siklus 2 

N 
Normal Mean 
Parameters(a, b) 

Std. Deviation 
Most Extreme Absolute 
Differences 

Positive 
Negative 

Kolmogorov-Smimov Z 
Asymp. Sig. (2-tailed) 
a Test distribution is Normal. 
b Calculated from data. 

Siklus 2 
starategi 
Alternatif 

36 

104.53 

1 1.550 

.219 

123  
-.219 
1.314 
.063 

/ Siklus 2 
I strategi 

Siklus 2 
I 
! rangkaian 

strategiStruMural 1 bermain 
29 1 25 

101.69 / 104.36 
I -14.353 ! 
! 

8.878 
i 1 2 3 1  1 39 

119 1 .075 
-. 139 
.695 

.776 .719 

Variabel 

Strategi Alternatif 

Strategi Struktural 

Strategi Rangkaian Bermain 

Alpa 

0,05 

0,05 

0,05 

Sig 

0,063 

0,776 

0.719 

Keterangan I 

Normal 

Normal 

Normal 



Uji Hipotesis 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar tenis mahasiswa dengan 

rnenggunakan metode resitasi pada strategi Pembelajaran 

alternatif, struktural dan rangkaian bermain 

Tabel 18 
Rangkuman uji anova 

2. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan rnenggunakan 

I I I 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

strategi pembelajaran alternatif melalui metode Pernberian tugas 

I 

Tabel 19 
Group Statistics 

Sum of Squares df 1 Mean Square 

Tabel 20 
Independent Samples Test 

I 

F 1 Sig. 
151.161 2 

12328.939 / 87 

Alternatif 
1 .OO 
2.00 

.533 75.580 
141.712 

.589 

12480.100 j 89 , 

t-test for Equal* of Means - 

Peningkatan 

i 
I 

N Mean 
i 

16.69444 / 

36 
36 

t 

5.738 

Std. Deviation 
13.08980 
11.54986 

87.8333 
104.5278 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Std. Error Mean 
2.18163 
1.92498 

Lower 

Mean , Std. Error 
Difference I Difference 

I 

i 

-16.69444 ' 2.90948 

df 

70 

Upper 

Sig. 
(2- 

tailed) 

000  22.4972y o.891 68 



3. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

meroae reslrasl paaa srraregi pemoelajaran srrultrurai. 

Tabel 21 
Group Statistics 

Tabel 22 
Independent Samples Test 

Struktural 
1 .OO 
2.00 

4 Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

N 
29 
29 

Mean 
86.793 1 

101.6897 
14.89655 

t-test for Equality of Means 

metode resitasi pada strategi pembelajaran rangkaian bermain. 

Peningkatan 

Tabel 23 
Group Statistics 

Std. Deviation I Std. Error Mean . 

1 ! Sig. 1 (2- 1 t df tailed) 
I 

14.53906 
14.35296 

Mean 
Difference 

1 95% Confidence 
Std. Error i Interval of the 

I 
Difference Difference 

2.69984 
2.66528 

! 

I Lower 

3.79379 1 -22.49642 
I 

3.79379 -22.49645 

Upper 

-7.29668 

-7.29666 

! 1 I 1 i 1 I 

Mean 
88.4000 

104.3600 
15.96000 

Std. Deviation 
9.08295 
8.87825 

Rangkaian Permaian 
1 .OO 
2.00 

-14.89655 

-14.89655 

13.927 56 .OOO 

Std. Error 
Mean 

1.81 659 
1.77565 

N 
25 
25 

3.927 155.991 

Peningkatan 

.OOO 



Tabel 24 
Independent Samples Test 

5 Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

t-test for Equality - of Means .. 

metode resitasi pada semua strategi pembelajaran. 

Tabel 25 
PERHITUNGAN ANAVA 

t 

- 
6.283 

- 

6.283 

! 95% Confidence 

Tabel 26 
Perhitungan Statistics 

Sig. 
(2- 

tailed) 

.OOO 

.ooo 

df 

48 

47.975 

Std. Error 
Difference 

2.54026 

2.54026 

Between 
Groups 
Within 
Groups 
Total 

Mean 
Difference 

-1 5.96000 

-1 5.96000 

Interval of the 
Difference 

Sum of 1 I 

Squares I df 
I F Sig. 

N Valid 
Missing 

Mean 

Lower 
- 

21 .06754 
- 

21 -0676~ 

Upper 

0.8524i 
- 

o.85-39 

151.161 1 2 

Siklus 1 
Strategi 
Altematif 

36 
0 

87.83 

75.580 1 .533 .589 

12328.9 
39 

12480.1 
00 

141.712 87 

89 

I Siklus 1 
Siklus 1 ' Strategi i Strategi I rangkaian 

Struktural i bermain 
29 1 25 
0 i 0 

86.79 1 88.40 

1 

Siklus 2 
Strategi 

rangkaian 
bemain 

25 
0 

104.36 

Siklus 2 
Strategi 
Altematif 

Siklus 2 
Strategi 

Struktural 
29 

104.53, 101.69 



Peningkatan Strateqi Pembelajaran 

F. Analisis Data 

I. Strategi Pembelajaran Alternatif 

Dari hasil pengolahan data di atas, dapat dianalisis bahwa 

- - .- -, 
A;ierrsat~l,aLrukitiiai dar I Kangkaia~l Eerr~ra;rr 

Strategi Pembelajaran Alternatif dapat memberikan peningkatan 

secara signifikan, apabila di berikan dengan menggunakan tugas yang 

Strategi Pembelajaran 
Alternatif 
Struktural 
Rangkaian Bermain 

dapat yang bersifat kompetitif. Strategi Pembelajaran Alternatif yang 

Siklus 2 
Mean 
104.53 
101.69 
104.36 

Sikllus 1 
Mean 
87,83 
86,79 
88.40 

rnenitik beratkan pada keaktifan mahasiswa untuk memilih dan 
. . .  .- 

Peningkatan 
16.69444 
14.89655 
1 5.96000 

menentukan kegiatan belajar mengajar, akan dapat meningkatkan 

hasil belajar tenis mahasiswa, terutama dengan memberikan tugas 

yang menarik dan menyenangkan, yaitu berupa pertandingan. 

Pertandingan merupakan salah satu alat yang. dapat rnemotivasi 

mahasiswa dan sekaligus dapat mengangkat kemampuan berrnain 

mahasiswa. Hal ini disebabkan karena di dalam pertandingan, semua 

unsur (tehnik, phisik, taktik dan mental) dapat diterapkan secara 

keseluruhan sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya. Di 

samping itu dengan melaksanakan pertandingan mahasiswa akan 

dapat memiliki pengetahuan tentang sistem perwasitan, peraturan dan 

organisasi pertandingan. Dengan memberikan pengalaman yang 



banyak kepada mahasiswa untuk bermain rnelalui pertandingan, akan 

uapal I I lei IlrlynaLnan n e w  a1 I lprial I i I la1 laslswa uai aenailgus nasil 

belajar keterarnpilan tenisnya juga rneningkat. 

Setelah dilakukan proses pembelajaran pada siklus kedua 

dengan rnenggunakan strategi alternatif ini, maka terlihat peningkatan 

kernampuan hasil belajar mahasiswa baik secara keseluruhan maupun 

bagian-bagian, Peningkatan ini cukup signifikan, ini dapat terlihat dari 

skor terendah 57 menjadi 71 dan skor tertinggi 116 rnenjadi 124 di 

sarnping itu secara kualitas rnahasiswa sudah dapat bermain lebih 

bagus dari siklus pertama setelah dilakukan proses 16 kali pertemuan, 

Di sarnping itu dilihat dari tehnik pukulan, terlihat lebih halus dari siklus 

pertama, sehingga pukular! da+t diarahkan sesuai dengan target yang 

diinginkan dan tekanannya telah dapat diatur sesuai dengan irarna 

pukulan. Dilihat dari hasil tes mahasiswa sudah banyak yang rnampu 

rnenempatkan bola pada target yang memiliki angka tinggi. Sehingga 

hasilnyapun terlihat lebih baik dibandingkan dengan tes yang pertama. 

Dari data yang diperoleh, mahasiswa sudah dapat menempatkan 

posisi dari ITN 10 manjadi ITN 9. Artinya terdapat perubahan antara 

siklus pertama dengan siklus kedua. Perubahannya adalah terjadi 

peningkatan hasil belajar dari siklus pertama ke siklus kedua. 

2. Strategi Pembelajaran Terstruktur 

Hasil pengolahan data yang diperoleh telah menggambarkan, 

bahwa strategi Pembelajaran Terstruktur dengan menggunakan 



metode tugas, dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan. 

HI i ir lya rrlallasiswa yang ulver I K ~ I  I pluses peilluelajaraii lerlls secara 

tersusun, mulai dari yang mudah sampai pada bentuk yang sulit 

(kompleks) akan dapat memudahkan mahasiswa dalam memiliki 

keterampilan yang dibutuhkan dalam bermain tenis. Peningkatan ini 

akan lebih berarti dan bermakna, jika diiringi dengan tugas- tugas 

terbimbing, yang dapat memudahkan mahasiswa dalam mempelajari 

materi tertentu. Tugas ini diberikan dan diselesaikan oleh mahasiswa 

secara teori dan praktek. Dengan bimbingan dosen serta melalui 

perbaikan dan terapi yang diberikan terjadi peningkatan hasil belajar. 

Peningkatan ini terlihat dari awal pertemuan ke siklus pertama, namun 

peningkatan ini belum sesuai dengan target dan tujcnn yang akan 
-* 

dicapai. Oleh sebab itu dengan beberapa perbaikar, dan perubahan 

dilakukan refleksi. Refleksi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil 

pembelajaran yang telah dilakukan pada siklus pertama. Perubahan ini 

tidak terjadi pada strategi pembelajarannya, tetapi perubahan terhadap 

tugas yang diberikan kepada mahasiswa, dari bentuk tugas teori dan 

praktek yang bersifat tehnis, kepada bentuk tugas yang bersifat 

kompetitif (pertandingan) Di samping itu, kedalaman terhadap materi 

yang dipelajari merupakan bagian yang menjadi fokus pada 

pembelajaran ini, sehingga perbaikan dan terapi yang diberikan akan 

lebih efektif dan efisien. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan 

proses selama 16 kali pertemuan dengan menggunakan Strategi 



Struktural dan pemberian tugas, terdapat peningkatan, yaitu dari skor 

rnenjadi 131. kemudian mahasiswa telah dapat mengarahkan dan 

mengontrol bola sesuai dengan yang diinginkan. Kekuatan, ketepatan 

dan keseimbangan sudah mulai terbentuk, tehnik sudah terlihat lebih 

halus dari siklus pertama. Sehingga setelah dilakukan tes, maka 

terlihat kemampuan mahasiswa terlihat meningkat dari tingkat ITN 10 

menjadi ITN 9. 

3. Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain. 

Pada Strategi Rangkaian Bennain ini telah diperoleh data rnulai 

dari awal pembelajaran, sampai pada proses siklus pertama dan 

prases siklus kedua. Pada siklus pertama terlihat beberapa perubahan, 
. .. 

b a i ~  secara tehnik ataupun secara taktis. Penggunaan strategi 

rangkaian bermain dapat mernotivasi mahasiswa untuk belajar tenis 

lebih aMif dan penuh tanggung jawab. Mahasiswa merasa senang 

belajar dan berlatih dengan penuh semangat. Dari semangat yang 

tinggi inilah proses tehnik dan taktik tenis diberikan, sehingga 

mahasiswa lebih mudah mempelajari materi dan sekaligus tujuan yang 

diharapkan akan lebih mudah dicapai. Perubahan tehnik yang terlihat 

adalah pada grip, ayunan, kontak bola dan posisi kaki sewaktu 

memukul bola. Tehnik yang dilakukan mahasiswa lebih simpel dan 

tidak kaku. Arah bola terlihat lebih efektif, terutama pada siklus kedua. 

Ide bermain tenis sudah terlihat secara jelas, yaitu mampu memukul 



bola dari daerah sendiri ke daerah lawan secara berulang-ulang di 
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perubahan dari awal perkuliahan ke siklus pertama secara positif. 

Perubahan tersebut dapat terlihat secara jelas dari belum bisa 

memukul sampai mahasiswa bisa memukul bola, walaupun masih 

belum konsisten. Dari hasil tes siklus pertarna dengan menggunakan 

ITN tes diperoleh hasil rata-rata ITNnya 10. Artinya mahasiswa sudah 

dapat menguasai ide bermain tenis, namun masih taraf tenis rekreasi. 

Pada siklus kedua terjadi perubahan yang signifikan, di mana dari hasil 

tes yang diberikan, ternyata memberikan peningkatan yang berarti 

terhadap hasil belajar tenis mahasiswa. Perubahan ini diperoleh berkat 

refleksi yang dilakukan dari sik!:: ~ertama, yaitu perbaikan dan revisi 

terhadap segala kekurangan ya~lg  terlihat dalam pembelajaran. Dari 

hasil revisi ini disusunlah perencanaan ulang yang akan diterapkan 

pada siklus kedua. Hasilnya sangat memuaskan, di mana peningkatan 

yang diperoleh memberikan manfaat yang besar kepada rnahasiswa, 

skor terendah 70 meningkat menjadi 84. kemudian skor tertinggi 103 

meningkat menjadi 112, di samping itu hasil observasi yang dilakukan, 

banyak terjadi perubahan-perubahan tehnik, seperti pada forehand, 

backhand , servis dan voli. Hal ini sebagai salah satu akibat dari sistem 

tugas yang diberikan, yaitu melalui sistem pertandingan (kompetisi) 

dalam dan antar kelompok. 



G. INTERPRETASI HASlL ANALISIS 
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Dengan hasil analisis di atas dapat diperoleh informasi bahwa 

peningkatan hasil belajar tenis dapat dilakukan lebih efektif, jika 

diberikan dengan tugas-tugas terstruktur kepada mahasiswa, dan 

tugas tersebut diberikan umpan balik, sehingga mahasiswa dapat lebih 

memahami segala kekurangan dan dapat melakukan proses belajar 

dengan baik. Di samping itu perlu diikuti dengan memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman 

langsung, yaitu melalui pertandingan. Pertandingan ini perlu disusun 

dari awal mulai dari sistim pertandingan yang digunakan, pembagian 

kelompok yang seimbang, waktu pelaksanaan yang  SF-^.^& dan 

disusun oleh mahasiswa, pengaturan sarana prasarana yang akan 

digunakan, persiapan peraturan pertandingan dan perwasitan serta 

hal-ha1 lain yang berkaitan dengan pertandingan. Sistem ini tidak dapat 

diserahkan langsung kepada mahasiswa, tetapi perlu dibimbing dan 

diarahkan dengan tidak menyimpang dari prinsip strategi alternatif. 

Prinsip strategi alternatif lebih menekankan akan keaktifan mahasiswa 

untuk menentukan sendiri waktu, sistem dan pola yang akan dilakukan. 

Peran dosen hanya membimbing dan mengarahkan sekiranya ada 

yang menyimpang dari konsep pembelajaran strategi alternatif. Dalam 

konsep ini perlu diberikan tanggung jawab dalam kelompok masing- 

masing. Tanggung jawab berkaitan dengan kelancaran kegiatan 



pertandingan, pengaturan pertandingan, administrasi pertandingan dan 
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Sehingga kegiatan mehasiswa dapat lebih mudah terpantau dan dapat 

dievaluasi secara objektif. Untuk mengontrol kegiatan dilakukan 

dengan cara kolaborasi dengan mahasiswa, untuk mengamati proses 

tugas yang diberikan, dan sekaligus tugas tersebut disosialisasikan 

dan diserahkan kepada dosen untuk dinilai dan diberikan masukan. 

2. Strategi Pembelajaran Terstruktus 

Dengan diperolehnya peningkatan hasil belajar tenis mahasiswa 

dengan menggunakan strategi pembelajaran terstruktur dan metode 

pemberian tugas. Maka jelaslah bahwa strategi dan metode ini dapat 

digumkarr dalam mengajarkan tenis kepada mahasiswa. Makin jeli 

seoraiiy dosen dalam menyusun rnateri yang akan diberikan dan diikuti 

dengan metode pemberian tugas yang relevan, akan semakin efektif 

proses pembelajaran tenis yang dilakukan. Penyusunan materi perlu 

dilakukan dengan menggunakan prinsip dari yang mudah kepada 

bentuk yang lebih komplit. Diiringi dengan pemberian tugas yang dapat 

bermakna bagi mahasiswa. Pemberian tugas ini dapat diberikan dalam 

bentuk teori dan praktek. Dan setiap tugas perlu diberikan umpan balik, 

sehingga mahasiswa dapat lebih memahami kekurangan yang telah 

dilakukan, untuk perbaikan pada tahap berikutnya. Tugas dalam 

bentuk pertandingan merupakan salah satu tugas yang sangat efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar tenis mahasiswa. Proses ini dapat 



dilakukan setelah berlangsungnya siklus pertama. Karena pada siklus 

pertama mahaslswa Paru mengenal e n n ~ - e r r  uasal yarly 

menunjang kegiatan tersebut. Untuk memberikan pengalaman dan 

memperhalus gerakan secara langsung, dapat dilakukan dengan 

memperbanyak mahasiswa mengikuti kegiatan pertandingan. Kegiatan 

ini perlu disusun sedemikian rupa, mulai dari sistem pertandingan yang 

digunakan, pengaturan waktu dan tempat pertandingan, administrasi 

pertandingan dan peraturan pertandingan dan perwasitan, serta 

laporan pertandingan, sehingga betul-betul mahasiswa dapat 

merasakan bahwa pertandingan dapat dijadikan alat bantu dan 

jembatan untuk meningkatkan keterarnpilan bermain tenis mahasiswa 

dan sekaligus dapat membantt: prcses pembelajaran tenis yang 

diberikan dosen. Hal-ha1 lain yang perlu dilakukan adalah memberikan 

tanggung jawab kepada mahasiswa untuk melakukan secara baik 

dengan penuh rasa tanggung jawab. Sehingga semua rnahasiswa 

dapat aktif mengikuti kegiatan tersebut. Peran dosen dan kolaborator 

dalam strategi ini adalah membimbing dan rnembantu serta mengamati 

proses yang dilakukan mahasiswa termasuk dalam pemberian tugas. 

Dan peran ini dilanjutkan dengan memberikan umpan balik dan 

evaluasi yang dilakukan setiap pertemuan. 

3. Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain. 
/ 

Peningkatan hasil belajar tenis mahasiswa yang dilakukan 

dengan menggunakan strategi pernbelajaran rangkaian berrnain dan 



metode pemberikan tugas, merupakan hasil penelitian yang dapat 

algunakan olen aosen atau guru zenls aalam memDerlKan perajararl 

tenis kepada mahasiswa. Strategi ini diberikan atas dasar belajar yang 

menyenangkan, di mana mahasiswa belajar tenis melalui permainan. 

Permainan yang diberikan adalah permainan yang mengarah pada 

unsur-unsur yang dibutuhkan dalam tenis. Dari cara ini mahasiswa 

akan dapat tertarik dan termotivasi untuk belajar tenis. Dosen dapat 

memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung 

terhadap tehnik yang digunakan. Fokus utama dalam strategi ini 

adalah kuantitas dan setelah itu baru kualitas atau istilah lain disebut 

dengan" form follow the funtionJJ atau istilah tenis disebut dengan fungsi 

mengiringi bentuk. Artinya mahasiswa belajar tenis melalui fucgs:, dari 

fungsi ini baru muncul tehnik. Konsep inilah yang perlu dikembangkan 

oleh seorang guru atau dosen tenis untuk mencari alternatif- alternatif 

game yang dapat mendukung tehnik. Namun pemberian strategi ini 

perlu diikuti dengan bimbingan dan arahan dosen, sehingga 

mahasiswa tidak menganggap proses yang dilakukan dalam bentuk 

bermain-main. Tetapi dengan bermain mereka dapat belajar dan 

berlatih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan. Seiring 

dengan itu peningkatan pembelajaran tenis tidak mungkin dapat 

ditingkatkan secara efektif, tanpa diikuti dengan latihan dalam bentuk 

pertandingan. Metode ini merupakan salah alat untuk memantapkan 

dan sekaligus memperhalus gerakan yang sudah dimiliki sebelumnya, 



sehingga mahasiswa dapat memiliki keterampilan yang lebih lengkap. 
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yang digunakan, sarana prasarana yang dibutuhkan, peraturan 

pertandingan dan perwasitan, serta waktu yang digunakan untuk 

pertandingan, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. Di samping itu kepada mahasiswa perlu.diberikan tanggung 

jawab, sehingga masing-wasing mahasiswa dapat memahami bahwa 

tugas ini merupakan bagian dari proses pembelajaran tenis. Setiap 

tugas yang telah dilaksanakan perlu disosialisasikan dan dilaporkan 

secara berkala kepada dosen. Dosen mempelajari dan mengamati 

setiap tugas yang diberikan. Hal-ha1 yang tidak sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, perlu diberikan perbaikan, pengarahan dan bimbingan 

serta teguran, agar mahasiswa dapat menjalankan kegiatan sesuai 

dengan tujuan. 

H. Pembahasan 

I. Strategi Pembelajaran Alternatif 

Strategi Pembelajaran Alternatif merupakan salah satu siasat 

pembelajaran yang dilakukan dosen, dimana proses ini lebih 

menekankan pada keaktifan mahasiswa di dalam pembelajaran. 

Keaktifan mahasiswa dalam ha1 ini adalah memberikan kesempatan 
/ 

kepada mahasiswa untuk ikut serta dalam menentukan proses 

pembelajaran. Hal ini dilakukan dengan cara, mahasiswa memilih dan 



menentukan secara sendiri atau kelompok, terhadap konsep dan pola 
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kemungkinan atau alternatif yang diberikan dosen harus dilaksanakan 

mahasiswa. Mahasiswa dapat menentukan sendiri atau secara 

kelompok sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Menurut 

Sutikno (2007 : 104) model pembelajaran yang memberikan peluang 

yang lebih luas kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam 

mengonstruksikan pengetahuan, keterampilan dan pemahamannya 

dalam proses pemanusiaannya mutlak ditumbuh kembangkan, karena 

dapat memberikan pernbelajaran lebih efektif dan bermakna. Strategi 

Alternatif ini menggunakan pendekatan "Enquiry-discovery Learning" 

yaitu belajar mencari dan menemuk8r. sendiri. Menurut Syaiful (2006 : 

19) dalam sistim strategi ini dosen ~z~nyaj ikan bahan pelajaran tidak 

dalam bentuk yang final, tetapi diberi peluang untuk mencari dan 

menemukan sendiri dengan mempergunakan tehnik pendekatan 

pemecahan masalah. Di samping itu mahasiswa dapat menambah 

kemungkinan lain dari konsep dan pola yang telah diberikan dosen 

untuk dapat dikembangkan, sehingga dengan sistem ini diharapkan 

mahasiswa dapat menambah wawasan, pengalaman serta 

keterampilan dalam rangka meningkatkan kreatifitas mahasiswa. 

Meningkatkan kreatifitas mahasiswa berarti memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dirinya, yang rata- 

rata secara motorik mahasiswa FIK UNP khususnya telah memiliki 



gerak-gerak dasar yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari. 

proses pembelajaran dan sekaligus dapat mempermudah pencapaian 

tujuan yang diharapkan. Untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif 

ini, menurut Kacludang dalam Sutikno (2007 : 106) dimulai dari 1) 

kasih sayang, 2) belajar dengan melakukan, 3) Bergerak dari yang 

mudah ke yang sulit, 4) mengajar satu persatu, 5) Dosen sebagai 

teman baik mahasiswa dan 6) membuat belajar menyenangkan. 

Karena itu peran dosen dalam ha1 ini adalah memberikan pancingan 

dan gagasan yang membuka pikiran dan kreatifitas mahasiswa untuk 

melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Namun proses ini tidak 

semuanya dapat berkembang secara baik, perlu bimbingan .js; 

arahan, agar tercipta proses pembelajaran, dimana mahasiswa seiaiu 

mencari dan mencoba untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dilihat 

dari sudut materi pembelajaran, kemungkinan mahasiswa belum 

dapat menentukan sendiri tehnik-tehnik yang akan dipelajari, tetapi 

secara proses dan waktu mahasiswa dapat mengembangkan baik 

secara sendiri ataupun kelompok. Hal ini didasari bahwa mahasiswa 

memiliki keinginan dan kemampuan motorik yang berbeda. Proses 

inilah yang penulis lakukan dalam proses pembelajaran tenis. 

Untuk membantu proses pembelajaran, dosen memberikan 

tugas-tugas setiap setelah pembelajaran diberikan. Tugas ini berfungsi 

untuk membantu mahasiswa agar lebih memahami dan memudahkan 



penguasaan materi yang diberikan dosen. Tugas diberikan dalam 
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agar lebih terlihat kekurangan dan kelebihan yang telah dibuat 

mahasiswa. Dari sinilah mahasiswa mendapatkan umpan balik dan 

melakukan perbaikan, sehingga hasil tatap muka akan lebih bermakna. 

Untuk memperhalus dan meningkatkan proses pembelajaran secara 

efektif, maka diawal tengah semester perlu ditindak lanjuti dengan 

tugas praktek yang bersifat kompetitif, yaitu berupa pertandingan yang 

dilaksanakan dari dan untuk mahasiswa. Dengan mempersiapkan 

instrumen pertandingan, seperti peraturan pertandingan dan 

perwasitan, pembagian kelompok, penyiapan jadwal, biaya dan tempat 

pertandingap, .&an lebih mempermudah proses tugas yang akan 

dilaksanakai-I mahasiswa. 

Dari proses dan evaluasi yang telah dilaksanakan, ternyata 

hipotesis dapat dibuktikan, bahwa dengan strategi pembelajaran 

alternatif dan pemberikan tugas dapat meningkatkan hasil belajar tenis 

lapangan mahasiswa FIK UNP. Peningkatannya cukup signifikan. 

Artinya untuk meningkatkan hasil belajar tenis lapangan, dapat 

dilakukan dengan cara melaksanakan strategi Alternatif dan pemberian 

tugas. 

2. Strategi Pembelajaran Terstruktur 

Strategi Pembelajaran Terstruktur merupakan suatu siasat 

pembelajaran yang menekankan pada bentuk pembelajaran yang telah 



disiapkan oleh dosen, baik dalam bentuk materi, konsep, pola dan 

tingkat kemampuan awal mahasiswa yang rata-rata belum pernah 

mengikuti proses belajar tenis. Di samping itu, tenis merupakan 

cabang olahraga yang memiliki tingkat keterampilan yang relatif 

komplit, sehingga diperlukan suatu bentuk pembelajaran yang lebih 

mudah mahasiswa menguasai materi yang diberikan dosen, yaitu 

melalui materi yang dibuat dan disusun sedemikian rupa dengan 

menggunakan prinsip pembelajaran dari mudah sampai tingkat yang 

sulit. Dengan persiapan pembelajaran yang dibuat dosen, mahasiswa 

tidak perlu lagi mencari alternatif lain, mahasiswa cukup melaksanakan 

dan mengikuti proses yang diberikan dosen. Penjelasan dan revisi 

merupakan tugas dosen untuk memperhsius tehnik, dan kesalahan 

mahasiswa. Dilihat dari prosesnya strategi terstruktur termasuk 

pendekatan ekspository (Expository Approach), yaitu penyajian yang 

disajikan dosen dalam bentuk yang telah disiapkan secara rapi, 

sistematis dan lengkap, sehingga anak didik tinggal melakukan secara 

tertib dan teratur (Syaiful, 2006 : 20). Oleh karena itu, kalau dosen 

menghendaki anak didik mencapai penguasaan bahan pelajaran 

tertentu, maka bahan harus disusun secara sempurna, bagitu juga 

instrumen evaluasi dan pengukuran hasil belajarnya, Bahan pelajaran 

harus diperinci dan diorganisir ke dalam satuan-satuan tertentu sampai 

kesatuan terkecil yang bermakna. Untuk itu menurut Arikunto (1988 : 



35), ada dua kegiatan yang harus dilakukan dosen, yaitu pengayaan 

kepada mahasiswa kelompok cepat, sehingga mahasiswa tersebut 

lebih kaya pengetahuan dan keterampilan, sedangkan perbaikan 

merupakan kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa yang belum 

menguasai bahan pelajaran dengan maksud mempertinggi tingkat 

penguasaan terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Untuk 

mempermudah dan memperlancar pembelajaran ini, dosen 

memberikan tugas secara teori dan praktek. Tugas teori berkaitan 

dengan pengetahuan tenis, sedangkan tugas praktek berkaitan 

dengan pemahaman dan pemantapan tehnik yang sudah dipelajari. 

Tugas ini dilakukan secara individu dan kelompok dan diserahka!: 

pada pertemuan berikutnya, untuk didiskusikan dan ditampilkan, 

sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. Untuk lebih mempercepat 

pencapaian tujuan, model tugas yang pertama belum dapat 

memberikan makna, jika tidak diiringi dengan metode tugas yang lain, 

yaitu metode bermain yang bersifat kempetitif yang dikenal dengan 

pertandingan. Pertandingan merupakan salah satu alat untuk 

memotivasi dan sekaligus alat untuk membantu kemudahan 

mahasiswa dalam menguasai tehnik dan taktik bermain. Pada 

pertandingan ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap dari metode 

yang lain. Di dalamnya sudah tergambar dengan tehnik, pisik, taktik 

dan mental seseorang, yang dikelola secara menyatu kedalam bentuk 



keterampilan. Sehingga kekurangan yang dimiliki mahasiswa akan 
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pembelajaran terstruktur dan pemberian tugas akan dapat 

meningkatkan hasil belajar tenis mahasiswa. Peningkatan ini akan 

lebih signifikan, jika diiringi dengan pertandingan yang disusun secara 

baik dan terarah. 

3. Strategi Pembelajaran Rang kaian Bermain 

Rangkaian berrnain merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang menekankan pada pola-pola latihan bermain yang 

bersifat menggembirakan dan menyenangkan, yang dilakukan secara 

sistematis, terarah dan teratur. Konsep ini bertitik tolak dari 2 teori, 

yaitu apabila sesecrang belajar dilakukan dalam kondisi yang 

menyenangkan, maka akan diperoleh hasil belajar yang cukup 

signifikan (76%) dari pembelajaran yang dilakukan dengan cara yang 

lain. Di samping itu konsep teori Humanistik yang cendrung 

mengarahkan mahasiswa untuk berpikir induktif, yang mementingkan 

pengalaman serta membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif dalam 

belajar. Salah satunya adalah dalam bentuk Rangkaian bermain 

sebagai aplikasi konsep-konsep baru kesituasi yang sebenarnya 

(Budiningsih, 2005:8). Rangkaian bermain bukan berarti bahwa 

mahasiswa belajar tenis bermain-main, tetapi dengan bermain 

mahasiswa dapat lebih mendalami segala bentuk pembelajaran yang 

dibutuhkan di dalam olahraga tenis, karena di dalam bermain 



mahasiswa tidak merasa terjadinya proses pembelajaran, yang terasa 
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Dosen secara pelan dan pasti melakukan revisi dan pengayaan 

terhadap kesalahan yang dilakukan mahasiswa. Fokus utama dalam 

rangkaian bermain ini adalah ide dan kemudian baru dilanjutkan 

dengan bentuk (tehnik) atau istilah lain dikenal dengan ("form follow 

the function) Dari penguasaan ide inilah mahasiswa dapat melaniutkan 

kejenjang lebih tinggi, yaitu bentuk permainan yang mengarah pada 

tehnik tenis yang sebenarnya. Tujuan pembelajaran yang berorientasi 

pada tugas bermain ini harus didorong untuk dikembangkan sendiri 

oleh mahasiswa sesuai dengan pola awal dari mahasiswa tersebut. 

Menurut Hamzah (2007 :45) Apabila seseorang sudah tertarik dengan 

tugas yang diberikan, maka orang iersebut akan lebih tertarik untuk 

mengerjakan tugas tersebut sekalipun tidak ada pihak lain yang 

mengevaluasinya. Namun tujuan ini tidak akan mungkin dapat dicapai 

selama semester, tanpa didukung dengan tugas yang disusun 

sedemikian rupa baik secara teori maupun praktek. Tugas teori 

diberikan dalam bentuk pemahaman terhadap teori tenis yang 

dibutuhkan dalam belajar, dan diiringi dengan tugas praktek sebagai 

aplikasi dari tugas teori. Tugas praktek diberikan dalam bentuk didaktik 

dan metodik pembelajaran tenis. Semua tugas ini diserahkan dan 

ditampilkan untuk diperbaiki, sehingga terjadi pemahaman yang lebih 

bermakna. Perubahan yang diperoleh masih dapat ditingkatkan 



dengan cara memberikan tugas-tugas yang lebih realistik, yaitu melalui 

pertandingan. Pertandingan ini dllaksanakan aarl aarl urllun 

mahasiswa dan dilakukan setelah mahasiswa belajar tehnik-tehnik 

dasar yang diberikan dosen. Dengan persiapan yang diatur 

sedemikian rupa, mulai dari peraturan pertandingan dan perwasitan, 

pengaturuan kelompok dan waktu pertandingan sampai pertandingan 

selesai. Seiiap pertandingan dikontrol dan dilaporkan secara tertulis 

oleh panitia yang dibentuk oleh dosen. Hal-ha1 yang kurang sesuai 

dengan ketentuan, diberikan pengarahan dan diperbaiki untuk 

pertandingan berikutnya. Setelah dilakukan tes diakhir semester 

ternyata, bahwa terjadi peningkatan yang signifikan antara siklus 

pertama dengan siklus kedua. Peningkatan ini terjadi sebagai akibat 

dari perlakuan dari proses pembelajaran dan tugas yang diberikan oleh 

dosen selama siklus pertama dan kedua. 

I. Keterbatasan Penelitian 

Peningkatan hasil pembelajaran tenis, merupakan suatu 

dampak dari proses yang dilakukan oleh dosen. Proses ini berupa 

perlakuan teknik dan non teknik yang disusun dosen sesuai dengan 

strategi yang digunakan. Perlakuan ini hanya dapat terjangkau dari 

pelaksanaan strategi dan metode pemberian tugas yang diberikan 
- 

kepada mahasiswa. Hal-ha1 lain yang dapat mempengaruhi hasil 

belajar tenis, seperti lingkungan, makanan dan gizi, tingkat kesegaran 



jasmani, kemampuan ekonomi dan lain sebagainya, adalah faktor- 

metode yang digunakan hanya dapat terjangkau pada lingkup 

mahasiswa, dimana generalisasinya diperlakukan kepada mahasiswa 

yang belum pernah bermain tenis atau istilah lainnya disebut dengan 

pemain pemula. Untuk lingkup lain perlu dilakukan kajian lagi, terutama 

untuk pemula anak-anak dan remaja. Sehingga diharapkan diperoleh 

suatu model pembelajaran untuk semua tingkatan usia, yang dapat 

digunakan oleh pelaku-pelaku tenis seperti pelatih, guru atau dosen 

tenis. Dengan demikian hasil belajar tenis yang diperoleh adalah akibat 

dari perlakuan atau tindakan yang diberikan oleh peneliti dan 

kolaborator. 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar tenis mahasiswa dengan 

menggunakan metode resitasi pada strategi Pembelajaran 

alternatif, struktural dan rangkaian bermain. 

2. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran alternatif. 

3. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran struktural. 

4. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada strategi pembelajaran rangkaian bermain.. 

5. Terdapat peningkatan hasil belajar tenis dengan menggunakan 

metode resitasi pada semua strategi pembelajaran. 



Dalam penelitian ini peneliti hanya menguji hipotesa yang diajukan 
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dideteksi. 
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A. Kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan dan hasil pengujian hipotesis, maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara ksseluruhan terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar 

tenis antara Strategi Pembelajaran Alternatif, Terstruktur dan 

Rangkaian Betmain, dengan menggunakan metode Pemberian 

Tugas Mahasiswa Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Padang. Perbedaannya cukup signifikan di mana Strategi 

Pembelajaran Alternatif memberikan peningkatan hasil belajar 

yang lebih baik dibandingan dengan Strategi pembelajaran yang 

lain. Sementara itu Strategi Pembelajaran Terstruktur memberikan 

peningkatan hasil belajar yang lebih baik dari Strategi 

Pembelajaran Rangkaian Bermain. 

2. Strategi Pembelajaran Alternatif dengan menggunakan metode 

Pemberian Tugas dapat digunakan dalam pembelajaran tenis 

mahasiswa FIK UNP. Pemberian tugasnya diupayakan sejelas 

mungkin, dengan memberikan tantangan yang dapat memotivasi 

dan membelajarkan mahasiswa. Lembaran informasi harus mudah 

dicerna, dan dosen harus ikut membantu jika mahasiswa 

mengalami kendala di dalam proses pembelajaran. Artinya 



alternatif bukan berarti memberikan kebebasan seluas-luasnya 

kepada mahasiswa, namun kebebasan yang terbimbing dengan 

tidak mengabaikan potensi-potensi yang dimiliki mahasiswa. 

3. Strategi Pembelajaran Terstruktur dengan menggunakan metode 

Pemberikan Tugas dapat digunakan dalam proses pembelajaran 

tenis mhasiswa FIK UNP. Pembelajaran Terstruktur memberikan 

arti bahwa dosen dapat memilih dzri menyusun bahan ajar 

sedemikian rupa, mulai dari bentuk yang mudah sampai pada 

bentuk yang lebih kompleks, dan diiringi dengan tugas teori dan 

praktek. Tugas-tugas ini diserahkan dan ditampilkan untuk 

diperbaiki dan dinilai, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah 

memahami dan melaksanakan proses pembelajaran tenis yang 

diberikan. Strategi Pembelajaran Terstruktur ini terlihat lebih berat, 

karena semua bahan dipilih dan disiapkan oleh dosen, kreatifitas 

mahasiswa kurang berkembang karena mahasiswa tidak ikut 

bersama dalam menentukan proses pembelajaran, sehingga akan 

diperkirakan akan mengganggu perkembangan potensi yang 

dimiliki mahasiswa. 

4. Strategi Pembelajaran Rangkaian Bermain dengan menggunakan 

metode Pemberian tugas dapat digunakan dalam pembelajaran 

tenis, karena Strategi ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan 

hasil belajar tenis mahasiswa, Rangkaian bermain yang dimaksud 

disini adalah memberikan materi pembelajaran dalam bentuk 



"games". Games ini dapat disusun oleh dosen atau mahasiswa 

. . , .  , . .  .. . . . . 
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sulit. Dengan melalui games ini mahasiswa diharapkan kaya 

dengan permainan (games) dan dapat lebih mudah memahami dan 

menguasai materi pembelajaran. Peran dosen di samping sebagai 

fasilitator, juga sebagai motivator bagi mahasiswa. Hal-ha1 yang 

belum dipahami baik secara teknis maupun non teknis, dosen 

dapat memberikan penjelasan atau contoh. Untuk lebih 

mempermudah pemahaman mahasiswa terhadap materi, 

mahasiswa diberikan tugas-tugas teori dan praktek. Tugas-tugas ini 

diserahkan dan ditampilkan untuk diperbaiki dan dinilai. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Karena ketiga Strategi Pembelajaran ini memberikan peningkatan 

hasil belajar tenis mahasiswa, maka kepada dosen atau guru tenis 

terutama yang berpangkalan di Perguruan tinggi, dapat 

menggunakan salah satu dari ketiga Strategi Pem belajaran ini 

sesuai dengan tujuan yang akan ingin dicapai. Jika proses pem 

belajaran yang menginginkan pengembangan potensi dan keaktifan 

mahasiswa, maka dapat menggunakan strategi Pembelajaran 

alternatif. Namun jika pem belajaran lebih teratur dan tersusun dan 

tidak menyusahkan mahasiswa dan dosen, maka dapat 



menggunakan strategi pembelajaran Terstruktur. Tetapi jika 
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membosankan, maka dapat menggunakan strategi pembelajaran 

bermain. Agar lebih efektif dan bermakna ketiga strategi ini dapat 

diiringi dengan metode pemberian tugas, yang diberikan dalam 

bentuk teori dan praktek. 

Kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tenis diharapkan 

dapat mengikuti salah satu dari ketiga strategi pembelajaran tenis 

ini, dan sekaligus mengikuti tugas yang diberikan dosen. Sehingga 

dengan kerja sama yang baik ini pembelajaran akan lebih 

bermakna. 

Kepada lembaga terkait, yaitu FIK UNP dapat memberikan motivasi 

dan fasilitas yang memadai untuk proses pembelajaran tenis, 

seperti penggunaan dan pengaturan lapangan, penyediaan raket 

dan bola, dan pengaturan jam perkuliahan. 
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SASARAN I STRATEGI 
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3.4 

1. Mengetahui aturan dan Penjclasan teknik rnasing- 
tata tcrtib perkuliahan masing stratcgi 

2. Mcngetahui sistcm 
perkuliahan i Pengenalan 

Umum 

Assesrncnt Global 
dan Individual 

2. Struklural 
a. Forclia~itl 
h Ilncklta~id 
C. S C N ~ S  
d. Voli 
Tes scsuai dcnpnn urutnn 

I .  Aturan perkuliahan 
2. Penjelasan teknis 
3. Pcmdiaian alat 
4. Pcmbagian kelompok 

belajar 
5. Pengcnalan dcngan 

mahasiswa dan doscn 
I. Bcrmain lenis 

Rerpasangm 
(taktikal) 

2. Tes awal tcknik 
a. 12s Forehand 
b, tes Backhand 
c. tes Servis 

I .  Mclihat kcmampuan 
'I'nktikal awal Mlis. 

2. Mclihat kcmampuan 
Teknikal awal Mhs. 

STRATEGI I MEDIA / TUGAS / METODE 1 

I .  Alternutif: 
a. Forcliand 
b Bacliliar~d 
c. Servis 
d. Voli 
Pilih unltnn ynltg nknn di 
nilni 

2. St rnktural  
13crninin tcriis sccnrn scdcrhmn 
scsu:~i dc~ipnn alurall yilng 
dibuat doscn. 

Pcnjelasan taktis 1 : ~ a m i . a r  
Dari niasing-masing stratcgi 2. Lernbarar~ silabus 

3. DaRar Prcsensi 
4. Pengcnalan secara verbal. kelom pnk 4. Dcrnonstrnsi 

3. Pencrnpan 5 .  Pembagian 
tugas 

I .  Alternnlif I .  Alternntif. I .  A l t c r n ~ t i f  
I3cnr1nir1 lcnis sccara scdcrll'ma @Taktlkal @ Taktiknl 2. 'kuiyn jawah 
scsua! dcngali nltcrn~til.yang .Lcmboran pola b e n a i n  Memilih salah satu I 
d i h r r i l i ~ ~ )  

' -  i 1. Ceran~ah ... 1 ,  
2. Tmyn .i ;~\vnli 

2. f , , . . 3. Diskusi , .. 
4. Dernonstrasi " ' '11'. 

2. Struktural 
(@ T R  ktiknl Lcnlhnrnn pols 
Ocm~ain tunggnl 
@Te knik 
Lernbaran tcs tcknik dan 

nhscr vnsi 

daliuli benluk u l ~ c r n a ~ ~ f  
@Tekni kal 
1-cmbaran tcs 
Teknik dan Icniharan 

obscrvasi 

2. Struktural  
@Tuktiknl 
Mcmbua~  bcn~uk 
bermain tenis sederhan 
dan diterapkan 
dikclnnipok masing- 
ninsing 
ii' T c k ~ ~ i k n l  
Mcncrapk :~~~  tcknik- 
tcknik yang dihutuhknn 
dalam ber~iinin. 

5. Pcmhagian - -- 
Tu:o., 

3. Dirkuti 

3 

7 
. 
y:-_ ,  

.z 
c -  

+ 
, 
. .  
. 

bentuk bcrniain tenis 
sedcrhana. 
dan diterapkai da la~n  
bcmiain. 

@ Tekl~iknl  
Mcmilih teknik yanp 

dibu[ulik:~n dalani 

4. Dcrnonstrasi , C . 5.Pembagian . 1; 
tug= .T- ' 

4 ,? . ,  
- 

. f  
, -'- 



Tcs tcknik sccnra kunlitalif 
niclalui bcr~nain 

bola dongan I:11. 
. Mcngontrol pcrkenaan bola 

FH kc arah tcrtcntu. 
. Mcngcnal sirat dan 

fungsi bola dan rakct 
4. Dapat memecahkan 

masalah terhadnp bola 
yang sulit dipukul 

5. Mcningkatkan 
kordinasi 

I. Altcrnntif 
A. Git l l '  
a. Singlc I-landcd forcl~and 
b. Double liiuidcd forcliand 
c. Eastcm forcl~n~rd grip 
d. Scmi wcstcrn I.'orch:~nd 
grip 
e. Wcstcrn grip 
f. Contincnral 
grip. 
Pilih grip yang scsuai 
mcnurur anda 
It, S"I.t\NI) 
I. Opcn stand 
2. Scrni Open 
3. sq11:1rl 
4. Clnscd 

2.Tcrstrukrtur 
A. GRIP 
Singlc l l ~ l d c d  forellarid 
B. STAND 
Opcn dan Scmi Opcn. 

3. 1lnngknia11 I ) r r~ns in  3. rnngkninn h r rn~n in .  
I3cr1nili11 tcnis sccara scdc rha~~n  a. lapangan tcrbuka tanpn @. Tnktiknl 2. Tanya jawab 

tunggal net 
b. lapangan mini tenis 
c ,  lapangan standar ETekn ikn l  5. Pcmbagian 
d. Lembaran tcs Mencrapkan teknik- 
tcknik dan obscr vasi tcknik yang dibutuhka 

dalam bcrniain. 

I. Altcrnrtif 
*h lengg~~nnknn  boll1 
a Mcrnantulka~ bola kc ba\valall 
b. Mclempar bola dari bawah. 
snrnpi~ig dnn stas hcrpasangar~ 
c. Mclakuknn forehand tanpa 
rakct bcrpasangan 

............... c. Altcmatif lain 
*k l rng~unrknn  boln dan rnkcl 
a. Mcnlantulkal bola kc hawah 
kc alas dan konibinasi 
I). Mcngangkat bola dan jntull 
kc s;ls;lr;in ynnp ditcntulii~~l. 
c. Mc~ilukul bola dcilg:i~l I:1 1 
t crpasangan. 

.............. 1 .  Altcr~inlif lain 

/ * h l c ~ ~ g ~ u ~ ~ s k r n  boln, rnket 
dan net ynng dimodiliknsi. 

' n hdc~nuk~!l boln bcrpnsa~gnn 
b. Altcrnatif lain ................ 
*Gcrnkarr t rnpn boln, tcm 
bok pnntul d r n  Inprngnn 
strndnr. 
a. Shadow FH 
h. Mcmukul bola ~lcngirn FtI ki 
rcmbok pantul 
c. mcmukul FH dilnpangan 
staidar. 

.............. d. Altcrnalif lain 

2. Ters t ruktur  
*hlenggunnkrn bola 
a. Mcrnantulkai bola kc hawah 
b. Melenlpar bola dari bawah, 
sarnping d m  alas bcrpasangan 
c. Mclakukan forchiuid tanpa 
raket herpasangan. 
'hlcnggunsknn bola dnn 
r r k r t  

I .  Altcrnntif 
a. Gan~bar  
b. Lembaran altcrnatif 
c. [,embaran Obser vasi 
d. rcmbok pnntul 

2. Ters t ruktur  
a.Lemharan obscr vasi 
b. Lembaran kcrja yang 
telah tcrsusun 
c. tembok pantul 

I ,\ltcrnatif 
a. Pilih hcnruk latihn~l 
FH sccara individual, 
berpa sangan ntau 
grup. 
b. dapn! di l i~kukai  tan1 a 
net dan pnkai net 
c. Pilih grip d m  stand 
yang cocok. 
d. Jclaskan sccara 
tertulis cara nlclakukal r - 2. Tnnyajawtab 

3. Diskusi 
4. Demonstrasi 
5. Pcrnhagi:~~l 

tugas 

2. Te r s t ruk tu r  
a. Bunt latihan FH dar 
jar& dekat sampai jar k 
jauh dengan rncnggu 
nakan target 
h. Pukulan dapat 
dilakukan secara silan 
dan lums dcngan 
niengguna knn tnrgct 

. Ccrarnah 
!. Tanya jawnb 
I .  Diskusi 
1. Dcrnonstrasi 
;. Pernbaeian 

tucar 



a. Mcni;~r~tulknr~  boll^ kc hawall. 
kc atas d m  kolnbinasi 
b. Mcngwgkat bola dan jatuh 
ke sasarnn yang ditcr~tuknn. 
c. Mcriiukul bola dcngnn I:11 
bcrpasang.m. 
*hlcnggunnknn boln, rakct 
dnn nr t  yang diniodiliknsi. 
blcrnukul bola bcrpasarigai 

'Gerakan tanpa boln. tcrnbok 
pnntul dan  lnpangnn standnr. 
a. Shadow FH 
b. I'ukulan FH kc tcrnbol pantul 
c. Mcniukul FH di lapangan 
standar. 

stand yang tclah 
ditentukan. 
d. Jelaskan scc:ua 

3. Rangkaian bc rn~a in .  
A. G R I P  
Single handed forchand 
B. STAND 
Opcn dan Sctiii Opcn. 

3. Rangknian berrnain. 
a. Lapnngan terbuka tanpa 
net 
b. Lapangan mini tenis 
c. L.np:rngan standnr 
d. Lcrnbar'm obscr vasi dan 
lcrnharan kerja. 

3. Rangkaian brrmnin 
*hlenggunakan bola 
a. Mcrnantulkan bola kc 
ba\\,ah, kc atas dan kornbinasi 
tli~lani bcntuk garnc 
b. Mcrnukul hola dcngan F1-1 
herpasangan tanpa raket. ( I  
Iawan I ,  1 lawan 2 dst) dalani 
bcntuk garnc. 
* h l r n a ~ u n a h n  hola dnn 
raket 
a. Mc~l~i~r~tulLilll  buld LC bawall, 
kc atas dan kornbinasi 
dalani bcntuk game. 
b. Mcniasukan bola lie 
kcranjang boln bergantian 
tl;~lani bcntuk gnnmc. 
c. Mcmukul bola herpasangan 
dalarn bentuk game. 
*hlenggunakan bola, raket 
dnn net ynng dimodilikasi. 
13crrnain 2 lawan 2 atau 3 
lnwan 3 di dalani lapangan 
x,ang tclah ditcntukan. 

3. Rangkaian bermni 
a. Buat permainan FH 
pakai bola tanpa rakel 
b. Buat perniainali FH 
pakni bola dari pakni 
raket. 
c. Berdasarkan grip da 
stand yang tclah 
ditentukan 
d Jelaskan secara 
tcrtul~s cara niclakuka 
t H 

'Ccrnknn FI1, tcmbol pantul 
dan Inpangnn stnndar. 1 '  I n. Sliado\v FFI dalarn bcntuk 

game 
Ii. 1:I 1 kc tcnihok p:1111111 ~ C I I ~ : I I I  

~ i o i ~ l  
c bcrmniri game di lapangan 

1. Ceramah 
2. Tanya Jawab 
3. Diskusi 
4. Dcrnonstrasi 
5. l'cn~hagi~m 
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Kombinasi FH 
dan  BIi 

I .  The grip BH dan FH 
2. The rady Position 
3. Swing BH dan FH 
4. The stand FH dan BH. 

1. Mcrasaknn pcrkcnamn 
bola dcngan I311 dun FI4 
2. Mengontrlol perkenaan 
bola BH dan FH kc arali 
tcrtentu. 
3. Mengenal sifat dan fungsi 
bola dan rakct 
4. Dapat niemccahkan 
masalah tcrhadap bola yang 
sulit dipukul 
5. Mcningkatkan kordinasi 

3. H:~ngh inn  bcrnrnin. 
A. G R I P  
Singlc handcd forcliand 
Two handed backhand grip 
B. STAND 
I. Opcn stand 
2. Scnii Opcn 
3. Squan 
4. Closed 

I .  Altcrnntif 
A. GltlI' 
a. Single I-landcd RtI darr 
FH 
b. Double hmidcd I311 d ui 
FH 
c. Eastcrn I311 d m  FI-I grip 
d. Contincntnl grip. 
Pilih grip yang cocok bagi 
mhs. 
B. STAND 
I. Opcn stnrid 
2. Scrni Open 
3. Squart 
4. Closcd 

2. Tcrs t ruktur  
A. CRII'  
a. Eatcrn RI~I d m  IJI I grip 
b. Two hnndcd 131 1 d:ln 1'1-1 
gr ip  

3. Rangknian bcrrnain 
*hlcngg~rnaknn bola 
a. Meniukul bola kc atas, ke  
bawnli dan kornbinasi dalam 
bcntuk gamc. 
h. Mclc~npar hola dalam bcntuk 
game. 
*hlen@unnbn bola dnn rakct 
Mcmukul bola dengan BH 

hcrpnsangan tanpn rakct. (1 
Inwan I .  1 Inwan 2,2  lawan 2 
dst) dalam bcntuk gamc. 
*hlcnggunaknn bola, rnkct 
(Inn net yang dirnodiliknsi. 
Mcrnukul bola dcngnn BI I 

bcrpasangan pakai raket (I 
lawn11 1 ,  1 lawan 2. 2 lawan 2 
dst). Dalam bcntuk gamc. 
*Gcmknli Bll,  tcnibok pnntul 
ditn Iapang;tn standnr dalam 
bcntirk game 

I. Altcrnntif 
hlcr~ggurrnknrl holn 

a. Mcmukul bola kc alas 
:elelah mcmantul dcngan , t lngan I31 1 

I ).Mclcmpar bola dari bawah 
h an samping dcngan cara BH 
*hlenggunakan bola dan rnkct 
n. Mcmukul hola kc alas 
sctelali mcmantul dcngan BH. 
b. Mcmasukan bola dcngan BH 
kc tnrgct dcngnn dilambungknn 
scndir~ arau dengal ternan. 
c. Memukul bola berpasangan 
*h.lcnggunnknn bola, rnkct 
tlnn nct ynng dirnodifikasi. 
hlcniukul bola berpasangan 
*Gcrnknn ntl, tcmbok pantul 
dan  lapangnn standnr, 
Allcrnatif lain. 
..,..,...,.,..,, ,.. 

2. Tcrs t r l rkt r~r  
* hlcnggilnnknn holn 
n. Meniukul holn kc alm 
sctclali nicrii;~ntul dcngali 

3. llangknian bcrolain. 
a. Lapangan tcrbuka tanpa 
net 
b. Lapangan mini tcnis 
c. Lopangan staidar 
d. Lemharan obser vasi d a i  

lemharan kcrja. 3. 

1. Altcrnntif 
11. Lenibnr;ai ohscr vnsi 
b. Lcmbaran altcrnatif teknik 
dan taktik. 
c. Ganibar 

raket. 
c. Terapkan telinik 

d. Jelaskan cara 
mclakukan RIH sccara 

tcrsehut dalam bermai .. 

1 rtlternatif 
a. Pilili macam Iatillil~ 
BH d a ~ i  FH secara 
individual. berpa 
sangan d m  grup. 
h dnpst d i l ~ k r r k ~ n  tsr  3 

net dan pakai net. 
c. Pilililah teknik yang 
cocok untuk itu 
d. Jelaskan cara 
melakukari BH dan F1 

2. Ters t ruktur  2. Tc r s t ruk tu r  

dm1 tnl;tik ynng tclah sampai j d  jauti dcng. 11 
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1. Tlic p i p  
2. The ready position 
3. Swing 
4. ' 1 ' 1 1 ~  St:incc 
5. Thc toss 

I.  The grip voli 
2. Tlic ready position 
3. Swing voli BWBH 
4 Thc Stancr 
5 .  Balance 

Dapat nicnlukul bola scrvis 
lcwat nct ke dacrah scrvis dari 
dacrali bclakang dengan 
~cknik ynng hcrlnr. 

Dapat rnclakukan voli FII 
dan BH dengan teknik yang 
bcnar. 

I .  /\Ilcrnntir 
Gllllr  

a. Enstcrn grip 
h. C o ~ ~ t i ~ ~ c r i l : ~ l  
grip. 
Pilih grip yang cocok hagi 
nilis. 

2.Terstrukrt11r 
G K l P  

Continental. 

3. Ilnngkainn hcrmain. 
G R I P  
Contincntal 

1. Allcrnntif 
G R I P  

a. S~ng lc  I-lniidcd forchnnd 
b. Doublc Ii;~ritlud li>rch;urcl 
c. Eastcrn forehand grlp 
f. Eastern Backhand grlp 
g. Contincntal grip. 

I .  ,\Ilcrnnlif 
*i\lcnggunnknn bola d a n  
rnkct. 
a. h lc lc~~ip: i rkn~~ I>ol:~ 
hcrpasnngai. 
b. Mcniukul bola dcngan 
fra~nc raket 
c. Mcrnukul bola dari atas 
niulai di daerah 4 , 3 , 2  dan 1 
kc dacrah 1.2.3,dan 4.  
d. Mcmukul hola dcngan 
ayunan 
c. Gerakan shadow scrvis 
f. Mclcrnpar bola kedinding 
' h l cnggunak~n  bola, raket 
dan  net yanp strndnr. 
Altcrnnlif lain ................ 
2. Ters t ruktur  
* h l c n g g u n a b n  bola dan  
rnkct 
a. Mclcmparknn hola kc 
dinding 
b. Mclcniparkan hola 
bcrpnsnngnn 
c .  Mcnrukul hola dari atas 
mulai di dacrali 4.3.2.1 kc 
dacrah 1.2.3.4 
d .  Mcmukul bola dcngnn 
ayunan 
c. Gcrakan shadow 
"3lcnggnnnknn hola, rnkct 
dnn act ynng slnnclnr. 

3. Rangknian bcrn~nin 
n. Bcrmain game pnkai rakct 
dan bola.. 
h. Dcrniain gamc 
pnkni mkct. 
c .  I'lily point S C ~ C  

I .  ,.iltcrnntif 
a ,  voli individual 
h. vnli hcrpnsnngnn 
C. \ ' ~ l i  FnIp 
d. voli kc dinding 

I.  ~\ l l r rnnt i f  
a. Lembaran kerja 
b. Lcrnbaran ohscr vasi 

2. Tcrs t ruktur  
a. I.cmbaran kerja 
b. Lembaran obser vasi 

3.Rangkaian bcrmain 
a. Lembaran kerja 
b. Lembaran obscr vasi 

1. Allcrnntif 
a. Lembaran kcrja 
b. I.embnm11 obscr vasi 

a. Diskusikan dan 
tentukan bentuk 
latihm scrvis. 
I,. .lcInsh:ln d c n g ; ~ ~  
kali~nat scridiri 
scrvis sang baik 

a. Diskusikan 
benruk latihan 
servis rnulai dari 
yang niudnh kc 
yang sulit 
b. Jelaskan cara 
mclakuknn scrvis 
)ang baiC. 

Diskusikan bcntul. 
latihan bermain, 
fokus utarnanya 
servis. 
Jclnzkari cara 
mclakl~kan servis 
yang baik. 

a.Diskusikan dan 
tenrukan bentuk 
Intil~a~i voli 
b. Jclask:~li dcngnn 
kalirnat sendiri 
pelaksanaan voli 
vnne hnik. 

I .  Ccraniah 
2. Dernonstrasi 
3. Diskusi 
4. I ' c ~ i i l ~ c r i : ~ ~ ~  I 

Tugas. ! 

I 
1 Ccraniah 1 
2. Tanya jawab ! 
3.  Diskusi 
4. Dcmonstrari 
5.  Pcrnbagian 1 

tugas 

I .Cerarnali 
2. Tanya jawnb 
3.  Diskusi 
4. Dcmonstras~ i 
5 .  Pc~nhaginri I 

tugas i 
I 
I 
I 

I .CeramaIi 
2 Tanya jawah 1 
3. Ditkrrsi 
4.  Dcnio~lstrx\i 
5. Pcmbagian 

tugas , 
I 



Gunakan grip yang c o c o c  
bagi mhs. 

1. The grip 
BH/FWVOLIISERV 
2. Thc ready position 
3. Swing 
4. The Stancc 

Untuk mclihat kcmanl puan 
FH, BH, Serve dm voli . 
mahasiswa baik sccn ra tcknis 
maupun t&tis. 

2.Tcrstru k r h r  
CRII' 

Singlc handed forlland don 
Uackhantl 

3. Rnngkninn hcrninin. 
CI l IP  

Singlc 11;mdcd Ibrclla~~d 
d m  backlrand. 

I .  l i l tcrnntif 
Tentukan tcknik niasing- 
mnsing tcs fokus ulamil 
nilni kualitns 40% 
kuantitas 60%. 

2. 'Tcrstroktur 
Tcr tcknik ynng tc!:lh 
dihcrikan dan dipcla.iari 
Kualitas 40% 
Kuantitas 60% 

3. Ilnngkninn bcr n~n in  
Tcs tcknik yang tclnh 
dipclajnri 
Kuulitas 40% 
Kuantitas 60% 

2. '1.crstr11kt I I ~  

a. Voli individual 
b. voli kc dinding 
c. voli bcrpasangan 
dcngnn targcl yang disusun 
olch doscn 

1. The grip FH 
2. The ready position 
3. Swing FH 
4. The Stancc 
5. Balmcc 

3. llangkninn bermain 
a. I3crnlain voli sccara : 
i~~dividr~al .  kc dinding d:in 
bcrpasang,m. dal'anun bentuk 
galnc 
a. Scmua tcknik Diral~gknika~ 
d i ~  l i ~ n ~  hc~ l t~ lk  g;1111c 
IJrltuk scmun slratcgi 

1. Allcrnntif 
Ganlc tic-breaks dalnm 
kclompok fokus u tana  2 s 7 
poi~il. 

1. Dapal mclakukan posi si 
siap sebcluni memukul (rcady 
position) 
2. Mcnggunakm grip yang 
cocot untuk nicmukul FH.. 
3. Menggun&ml ayunan yang 
cfisicn d m  cfektif 
4 Dapat mcmukul hola 

2. 'l 'crstruktur 
Gnmc tic- brcaL5 dillan1 
kclompok fokus utama point 

I. Altcrnntif 
11. G R I P  
a. Sil~gle I-lnndod I.'oreliand 
b. Doublc h;uidcd I:orchm~d 
c. Eastern 
forehand grrp 
d. Semi \ v o s ~ c r ~ ~  l:orchand 
grip 

3. l l a n ~ l i n i a n  bcrrnain 
Gamc tic-brcnks dalnm 
kclo~npok li)kus II~;IIIIII  p o i ~ ~ l  

I .  ~ \ l tcrnnl i r  
a. Mcmukul hola dcngan 
forcha~d kc targct (Strcct/cross) 
yang dilambungkarl scndiri 
h. Mcmukul hola dcngan 
Forehand kc targct [strect/cross) 
yaig  d i l a n ~ h u n p k , ~  olch 

2, l 'erstruktur 
a. Lcmbaran kcrja 
b. Lernbaran obscr vasi. 

3. R a n g h i a n  bcrmain 
a. l xn~baran  kerja 
b. Lcmbaran ohscr vasi. 

Lcrnbara~i tcs dan 
lembaran observasi 

I Lernbaran tcs dan 
I lclnbaran observasi 

Lcmbarar~ tes d m  
ohs~.rvasi 

I. Altcrnr t i i  
a. Lcmbaran ohser vasi 
b. L.cmharan alter natif 

Diskusikan bcntui 
latillall voli mulai 
dari yang mudah 
kc yang sulit. 
Jclaskan cara 
mclakukan voli 
yang baik. 

Diskusikan 
bentuk latihan 
hermain. fokus 
utamanya voli F1-l 
dan BII. 
Jcliiskari dcngm 
kaIi111:1t scndiri 
cara rnclakukm 
voli FH dan BH. 

Mcnga~nati dnn 
mcnlbantu 
jnla~rriya tcs. 

sdn 

Sdn 

Mcmpcrsiapkan 
dan mclaksanaka 
pertandlngm tcni. 
Pertandingan 
mcnggunaiian 
S I S ~ C I ~ ~  pcnvaita~i. 
Scrinp kclornpok 
nlcn~hcrikan 

I .Ccrarnah 
2. Truiya,jarvab 
3. Diskusi 
4. Demonstrasi 
5. Pernbagian 

tugas 

1 .Ceramali 
2. Tanya jawab 
3. Diskusi 
4. Dernonstrnsi 
5. Pcmbagian 

tugas 

1 .Ccramali 
2. Tmiyajarvah 
3. Diskusi 
4. L)cmonstmsi 
5. Pcmbagian 

tugas 

1 Ccrn~nnh 
2. Tanya jawab 
3. Diskusi 
4. Dcnionstras~ 
5. Pcrnbagian 

tugas 

1 .Ccraniah 
2. Tanyajaw;~h 
3 .  Diskusi 
4. Dcmonstrnsi 
5. Pcmbagim 

1 U gas 

I .Ccramah 
2. Tanya ja\v:~b 
3 .  Diskusi 
4.  Demonstr:lsi 
5 Pcmhag~an 

tufas 



I. The grip BH 
2. Thc ready position 
3. Swing BH 
4. Thc Stancc 
5. Balance 

I dcngan rakct sccara lcpal5. 
Meningkatkan kordinasi dan 

Backhand 2 

I 

1. Dapat mengan~bil posi si 
siap scbclun~ mcmukul (ready 
position) 
2. Mcnggunakan grip yang 
cocok untuk nleniukul BH.. 
3. Menggunakan ayunan yang 
cfisicn dan cfcklif 
4. Unpnt mcmukul hola 
dcngan rakcl sccara tcpat 

19-20 

I 

c. Wcslcrn grip 
g. Continental grip. 
I'cmiiu~cnkan grip y a ~ g  tcldi 
dipilil~ ~ I I I I I I  ditcli~pkiu~. 
It. SI'ANI) 
I .  Open stand 
2. Scnii 0pc11 slnntl 
3. Squarl stand 
4. Closcd stand 
Gunaka11 stand yang tclah 
dipilih 

2.Trrstr11krtur 
A. GRII' 
Single handed Forchand 
atau 
double handed Forehand 
B. SI-AND 
Opcn dan Scnii Open. 
IJcmantapan tcknik yang 
sudah dipclajari. 

3. Ranglil~inn bcrmnin 
Singlc hnndcd fbrchnnd 
dcngari open atau scmi 
opcn 

1. Alternntif 
A. GRII' 
a. Singlc Iiandcd D , 
h. 1)ouhlc liandcd 131 I 
c. Easlcrn 131-1 
e. Contincntal grip. 
Pcnianlnpan prlp )'nllg 
tclah digun:~ Lnn 

c. Play poi111 
d. Altcmatif lain 

2. Tcrs t ruktur  
r .  Mcnlukul bola dcngan F11 
yang dilambungkan sendiri 
kcarah l u n ~ s  pcndck dan 
panjang. 
b. Mcmukul bola denean FM - 
ynng dilamhungkan scndiri 
kcarah silang pcndck dar~ 
panjang. 
c. Mcmukul bola dcngan FH 
yang dilnmhungknn olch 
teman kcarah street pcndck 
dan panjang 
d. Mcmukul bola dengan FII 
sang dilanihungkan olch 
tcnian k e ~ r a h  cross prndek 
dan panjang 
c. Play point FI-I 

3. Rnngkninn bc rmai l~  
a. Mcmukul hola dcngan FH 
strccl bcrpasangnn . (1 lawan 
1, 1 lawan 2 . 2  lawan 2 dst) 
b. Menlukul bola dcngan FH 
cross bcrpasangan 
c. I'lay point Ft-I. 

I .  ,\ltcrnntif 
a. Memukul bola dcngai 
backhand ke targct (Street1 ross) 
)'ring dilamhungkan scndiri 
b. hlcmukul bola dcngan 
hackl~m~d kc tnrget (strcct/cross) 
y;uir diliolhungk,m olcl~ lcninn 
c. I'lny point 
d. Altcrnntiflain 

2. Terst ruktur  
a. Lembaran obscr vasi 
b. Lembaran kerja yang 
telah tersusun 
c. Lembaran kompctisi 

3. Rangknirn bcrmnin 
a. Lapangan standar 
b. lcmbaran kerja dan 
observasi 

I .  Alternntif 
a. Lcrnbarai obser vasi 
b. Lcmharan'alter natif 

Iaporan. 
Pertandingan 
mcnggun;llian 
sislcm I<ound 
rohin. 

Sda 

S d n  

Sda 

1 .Ccramall 
2. Tanya jawah 
3. Diskusi 
4. Demonstrasi 
5.  Pcmbagiari 

1 .Ccramah 
2. Tanya jawi~b 
3. Diskusi 
4. Dcrnonstrasi 
5.  Pcmbagian 

tugas 

I .Cerarnah 
2. l'anya jawah 
3. Diskusi 
4. Dcn~onstrasi 
5. Pembagian 

tugas 





Dapat memukul bola servis 
lewat net kc dacrah servis dari 
daerah belakang dengan 
reknik Slice, hvis dan plat. 

Dapat mclakcukan bermacam- 
macam voli dcngan baik. 

3. Rnngkninn Ucrmnil~ 
n. G I ~ I I .  
a. Single I 1i111dcd 111 1 
b. Doublc h.mdcd Dl1 
c. Enslcrn 131 I 
c. Conli~lc~llal grip. 
Pcnni~ntap grip ~ ; I I I ~  tcli~li 
diguna k:m 
11. S r A N I )  
I .  Opcn stand 
2. Semi Opcn 
3. Squarl 

1. Altcrnatif 
a. Slice scnrice 
b. Topspin servicc 
c. Plat scrvicc. 
Pilil~ salal~ satu dnri jcnis 
scrvis di alas. 

2. Tcrstruktur. 
n. Slicc service 
b. Topspin servicc 
c. Plat scrvicc 

3. R a n g h i n n  bcrn~ain.  
a. Slicc scrvicc 
b. Topspin scrvicc 
c. Plat scrvicc in scrvicc 
c. Plat servicc 

1. Alternatif 
a. Low vollcy 
b. High vollry 
c. Stop vollcy 
d. Drivc volley 
Pcrtn.jnm ~;ilnll rntu :1I;111 

Ichih jcliis vullcy tli illas 
scca ra tcknis 

a. Konsistcnsi 1:I I tla~l I31 1 
lapu~giln mini 
b. Konsistensi FI-1 dan BH 
Inpangan hcsar. 
c. I'lny poi111 singlc 

1. Alternatif 
a. Gamc mcnggu nakan scrvis 
slice 
b. Game nicnggu nakan scrvis 
top spin 
c. Onrnc nicnggll naknn scrvis 
plat 
Pilih salnh satu dari scrvis lsb. 

2. Tcr s t ruk tu r  
Di nwali dari : 
a. Plat servis untuk servis 
pertama dan untuk scrvis 
kedun snlnh sntu dari 
twis/slicc servis dildiikan 
dengan pola scrvis dan return. 
b. Proscs ini dila1iuk;in dari 
kana11 dan dari kiri dacrah 
scrvis. 

3. Rangknial~ bermnin. 
Plat scrvis unruk scrvis pertma 
dan unluk scrvis kcdua salal~ 
satu d,wi hvisl slice servis 
dcngan mcngpnakan 5 point. 

1. Altcrnntif 
a. Low vollcy bcrpasangan 
h. l l ig l~ vollcy hcrpnsnngan. 
c. Stop volley bc rpasnng~l  
d. Drivc volley bcrpasangan 
I'crlninln snlril~ sntu nlnu Icl)ili 
voli t l i  ;II;IS scc:lr;l titktis. 

1). 1.cmharn11 Obscr vasi I 
3. Rnngkaian bermrin.  
a. Ixn~haran kcria 

Sdn 

I .  Altcrnatif 
a. Lcmharan kcrja 
b. Lcmbaran Oh servasi . 

Sda 

2. Tcrst ruktur  
a. Lembaran kcrja 
b. Lembaran Ob servasi 

1.Altcrnatif 
Lcmbaran kcrja dan 
lcmhnrnn obscrvasi 

Sda 

3. R n n g h i a n  Bermnin 
a. L:;nharan kcrja 
b. L;.nbaran Ob servasi . 

Sda 

Sda 

. . 

2 .  Tnn).;~ Jnwnli 
3. Diskusi 
4. Dcmonstrai 
5. 1'cmbagi;m 

tugas 

1 .Ceramah 
2. Tanya jawah 
3. Diskusi 
4. Demonstrasi 
5. Pembagian 

tugas 

1 .Ceramah 
2. Tanya jawah 
3 D i s b ~ s i  
4. Dcmonstrasi 
5 .  Pembaglan 

tugas 

I .Ceramah 
2.  Tanya jawah 
3. D~skusi 
4 .  Demonstras~ 
5. Pembagian 

tugas 

1 .Ccraniah 
2. Tanya jawah 

1 3. Diskusi 
( 4. Demonstrasl 
; 5 Pen~hnginn 

I1lg;lS 



Semis dan return 
semis 

1 The grip 
2. Thc rcady position 
3. Swing 
4. The Stancc 
5. Balance 

Dapat rnengkonlbinasi kan 
scrvis dan rctunl scrvis secara 
konsisten 

2. T e r s t r ~ ~ k t u r  
a. Drill low volley 
b. Drill high vollcy 
c. Drill stop vollcy 
d. Drill drivc vollcy 

3. Rnrlgkaiar~ Bcrnir~in 
a. Drill low vollcy 
b. llrill high vollcy 
c. Drill stop volley 
d. Drill drivc vollcy 

1.Allcrnnlif 
a. Drill service slicc clan 
rcturn FI-I 
b. Drill scrvicc slicc dan 
rcturn BI-l 
c. Drill scrvicc flar tlan 
rcturn F11. 
d. Drill scrvicc flal d;m 
rcntt~rn L3I i. 
c. Allcrnnliflnin 
...................... 
2. 1 crstruktur 
a. Drill scrvicc slicc dan 
return I:1 1 
b. Drill scrvicc slicc dilrl 
rcturn Bi-l 
c. I)rill scrvicc Ililt dill1 
rclurn 1:ll. 
d. Drill scrvicc flat d n  
rctum 13 1-1. 

3. Rt~ngkaian bcrrnnin 
a. Drill scrvicc slicc d m  
return T:l I 
b. Drill service slicc dari 
rcturn BH 
c. Drill scrvicc flat d;111 
rcturn FI-I. 
d. Drill scwicc llnl dill1 
rcturn Dl I 

r. I crstruktur 
a. Low vollcy berpasangan 
b. tligh vollcy bcrpasangan. 
c. Stop volley berpasangan 
d. Drive vollcy bcrpasangan 

3. Rangkaiar~ Bcrrnain 
a. Low vollcy bcrpasangan 
dillam bcntuk g m c  
h. High vollcy bcrpasang~m 
dalam hcntuk g m c .  
c. Stop vollcy berpasangan 
dalam bcntuk gamc 
d. Drive volley berpasangan 
dalani bcnluk ganic 

I .  Alternntif 
a. Scrvis Slicc dan retnrn FFI 
bcrpasangan 
b. Scrvis Slicc d'an rcturn Bt-I. 
Bcrpasangan 
c. Scnris ITlat dan rcturn FH 
d. Scrv~s I:lat dan rcturn Dl I 
e. Altcn~ntiflain 

2. I ~ c r s t r ~ ~ k t o r  
;I Scrvis Slicc d;~n rcturn 1:I-I 
hcrp;tsang~ui 
b. Scrvis Slicc d;ui rcturn 131 1. 
13crpas;uignn 
c. Scrvis Flnt tl:ui rctunl I:I I 
d .  SCNIS I:lat d ;~n  rcturli 131 I 

3. R a n g l i n n  brrniain 
:I. Servis Slicc dan return FH 
bcrpa s;lligan dalnrn bclltuk 
galnc 
h. Scrvis Slicc d;ui rcturn BH. 
Ilcrpa sangan dalarn trc~iluk 
ganic 
c. Scrvis Flat dan rcritum FIi 
dalanl bcnrok g;une 
d. Scrvis I:lnr dnn rcturn Dl-I 

2. Terstruktur  
Lembaran kerja d m  
lcrnbaran ohscrvasi 

Rangkaian bcrmain 
Lcrnbaran kcrja d m  
lcmharall obscrvasi 

Lembaran kerja d m  
lcrnbaran obsenfasi 

Lclnbari111 Lcrja 
lcrnbaran ohscrvasi 

Lcrnbaran kcrja dan 
lemharan ohscrvasi 

Sda 

Sda 

Sda 

:;Jd 

Sda 

I .Lcrarnati 
2. Tanya jawah 
3 .  Diskusi 
4. Dcrnonstrasi 
5. Pembagian 

tugas 

1 .Ccramah 
2. Tanya jawah 
3. Diskusi 
4. Delnonstrasi 
5 .  Pcrnbagian 

tugas 

1 .Ccramah 
2. Tanya jawab 
3. D~skusi 
4 Dc~nonstrasi 
5. Pernbagian 

tugas 

I Ccramali 
2 .  Tanya jawat, 

1 3. Diskusi 
4. Dcrnonstras~ 
5. 1'ernbagi;m 

I .Ccramah 
2. Tanya jawah 
3. Diskusi 
4. Dcrnonstrasl 
Y Pernbagian 

tugns 



Keterengan : 
Pcrteniuan 1 - 16 siklus pcrtama 
Pcrtemuan 17 - 32 siklus kedua 
Modelnya dapill dilihat pada gambar bcrikut : 
Lokal A menggunnkan stratcgi altcrnatif 
Lokal B mcnggunakan strategi struktural 
Lokal C rncnggunakan stratcgi r'mgkaian bcrmain 
I'claksanaan berkolaborasi dengan 3 orang rnd~asis\va 
Yaitu:Reza R. Akrnal dan Novianti 

I .Ccramah 
2. Tnnya jawah 
3. Diskusi 
4. Dernonstras~ 
5. Pernbagi'm 

I .Cerarnah 1 
2. Tanyajawah 1 
3. Diskusi I 

4. Demonstrasi I 
5. Pernbagian I 

tllpns ! 

I .  Altcrnntif 
a. Scrvis Slicc. rctuni FI-I + 
Voli bcrpasangan 
b. Scrvis Slice. rclurn BIH+ 
voli Ucrpasangan 
c. Scrvis Flat. rctuni FH + 
voli bcrpas:mgan 
d. Scrvis Flat dan return 13111 + 
vol i 
c. Altcrnntif lain 
................... 

29-30 

I .Ccramah 1 
2. Tanyajawah I 

3. Diskusi ! , ': D e r n o y a s i  
5 Pcrnha ~ , m  t1le.i. 

I .  Thc grip 
2. Tlic rcady position 
3. Swing 
4. The Stance 
5. Balance 

Servis, return dnn 
voli 

Ixmbaran kcrja dan 
Icrnbaran obscrvasi 

Sda 

Lenibaran kcrja d'ul 
Icnibaran obscrvasi 

L.cnibaran kcrja dan 
Icrnb:~r;~n ohscrvnsi 

a. Lemharan tes 
b. 1.cmbaran obser vasi 

Dapat mcngko~nbinasi kan 
servis, rcturn scrvis dari voli 
secara konsistcn 

31-32 

Sda 

Sdn 

Laporan dnn 
cvaluasi hasil 
Penandincan. 

I .  The grip BH 
2. The ready position 
3 .  Swing BH 
4. Thc Stance 
5 Balamcc 

I.Altcrnatif 
a. I>rill scrvicc slicc dan 
return FH + voli 
b. Drill scrvicc slice dan 
return B1.l + voli 
c. Drill scrvicc flat dan 
rctuni FI-l + voli. 
d. Drill scrvicc flal dan 
return BH +voli 
c. Altcrnatif lain 
..................... 

Evaluasi a. Untuk mclihat pcrubahan 
hasil bcliljar tcnis rnahasiswa 
b. Untuk nieliliat hasil 
tindakan kclas yang dilakukan 

2. Terstruktur 2. Terstrukt~rr  
a. Ilrill scncicc slicc d i x ~  
return FH + voli 
b. Drill scrvicc slicc dan 
return BH + voli 
c. Drill scrvicc llat dan 
rclur11 l:I 1 . 4  voli 

3. I lnngkain~~ I > C I . I I I ~ ~ I I  
a. I h i l l  scrvicc slicc (liili 

rcturn I:I I t voli 
b. Drill scrvicc slicc dnii 
rcturn 111 1 + voli 
c. Ilrill scrvicc f1i1t tli~n 
return FH.+ voli 
d. Drill scn,icc flat dnri 
rcturn 131-1 + voli 

a. Tcs Forcliand 
b. Tcs Backl1,uld 
c. Tcs scrvis 
d. Tcs voli 

a. Scrvis Slicc dan rctuni F1.l 
+ voli bcrpasang,m 
b. Scrvis Slicc dan rcturn BH 
+ voli. Berpasangan 

3. Rnngkainn hcrmnin 
n. Scnfis Slicc clan rcluni I:1 1 
4- voli I~crpi~ sling:lli tl;llil~n 
hcntuk ganic 
h .  Scrvis Slicc d:~n rcturn RI I 
+voli . Ijcrpa sangill1 dnlam 
bcntuk game 
c. Scneis Flat dnn rcntum Ffl 
+ Voli dalam bcntuk game 
d. Scrvis Flat dan return BH + 
voli dal'mi bcntuk garnc. 

'fcs Rcrniain 



NO 

1 

MA'1'ERI 

PENGENALAN 
FOREI-IAND DRIVE (FI-I) 

A. TANPA RAKET. 

Strategi 
1. I .  n~c~nantulkan bola kc 

Bawah. 

/ 

1.2. Melenlpar bola dari 
Bawah. 

f 7 

, d  

STRA'TEGI 
Terstruktur 

1 . 1  mcmantulka~ bola kc 
Bawal~ tanpa raket 

r 

1.2. hlelempar bola dari 
Bawah tanpa raket 

7 / 

, 
PEMBELAJARAN I 

- !  
Rangkaian Berniain - 

1.1 mcn~antulkan bola kcbawali tanm rakct 
dalam bentuk game 1 

I 

L I 

0 
711 
0 ! :  

T i  
0 

I 

I . . 

6 4 I !  
- =  -2 

j l  
! I 

I 

! 

I 

1 . 2 . ~ i l e m ~ a r  bola dari bawah tanp I raket dalaln / 
bentuk game I 

! 

c -  1 
I 
I 

G A  c 

! 

I 







Q) -% 
9 
d - 
0 
P !k 1. 

I 
24 
? 
C 

f 
I f -  
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Strategi 
3.6 Mc~i~ilkiil bcrpasangan 
lurus dan silmg dari dacrah 
belakang. 

3.9. Memukul bola berpasa 
ngan lurus d m  silang dari 
dacrah senlis ke daera11 I belakang. 

- 

Tcrstruktur 
3.6 Mcmukul hcrl~asangan 
lurils clan silang dari dacrah 
belakang. 

3.8. Memukul bola berpasa 
ngan lurus dan silang dari 
daerali sewis ke daerah 
belakang . 

Rangkaian Bcrmain 1 
3.6 Mcmukul hcrposnngan lurus d: 11 silong d a r i j  
dacrah bclakang dalam bentuk gamc . 

I 

i 

I 
3.7. Memukul bola berpasa ngan lu us dan silang i 

I dari daerah servis ke daerah be akang dalarn ! 

hentuk game. i 

Alternatif lain ..................... 
- .  































Lampiran 3 
RINCIAN TUGAS PERKULIAHAN TENIS 

A I A - - - , , c c  
A A*-.-*- 

A. P.3.4 
Jelaskan teknik-teknik 
yang dibutuhkan dalam 
bermain tenis. 
B. P 5.6 

1 .  Diskusikan 5 bentuk- 
bentuk latihan FH. 
Secara individual, 
berpasangan dan grup, 
menggunakan net dan 
tanpa net. 

2. Gunakan pegangan dan 
posisi kaki yang cocok. 

3. Jelaskan secara tertulis 
Tugas tsb. 

C. P. 7.8 
1 .  Diskusikan 5 bentuk 

latihan BH. Mulai dari 
yang mudah sarnpai 
ketingkat yang sulit, 
dengan menggunakan 
target 

2. Gunakan pegangan dan 
posisi kaki yang cocok. 

3. Jelaskan secara tertulis 
Tugas tsb. 

D. P. 9.1 0 
1 .  Diskusikan 5 bentuk 

latihan FH dan BH 
mulai dari mudah 
sampai ke tingkat yang 
sulit, dengan meng- 
gunakan target. 

2. Terapkan pegangan 
dan posisi kaki yang 
cocok dalarn 
melakukan BH dan FH. 

3. Jelaskan secara tertulis 
tugas tsb. 

E. P.II.12 
1. 1 .Diskusikan 5 bentuk 

latihan servis yang 
anda senangi, mulai 
dari yang mudah 

C t r . v l r t . . r n l  I Donnlra:on Rrrrmn;n I 

I 
0 

I 
A. P. 3.4 
Jelaskan teknik-tehik 
yang dibutuhkan dalam 
bermain tenis. 
B. P. 5.6 
1 .  Diskusikan 5 bentuk- 

bentuk latihan FH dari 
jarak dekat sampai 
jarak jauh dengan 
menggunakan target. 

2. Gunakan pegangan 
Eastern dengan posisi 
kaki open atau semi 
open diwaktu FH 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

C. P. 7.8. 
1 .  Diskusikan 5 bentuk 

latihan BH dari garis 

A. P.3.4 
Jelaskan teknik-teknik 
yang dibutuhkan dalam 
bermain tenis. 
B. P. 5.6 
1 .  Buat 5 bentuk latihan 

FH dalam bentuk 
permainan. 
Menggunakan bola, 
menggunakdn bola 
dan raket serta 
menggunakan bola, 
raket dan net. 

2. Gunakan pegangan 
Eastern dan posisi 
kaki open atau semi 
open diwaktu FH. 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

servis dan garis 1 C.P 7.8 
belakang dengan 
menggunakan target. 

2. Gunakan pegangan 
Eastern BH dengan 
posisi kaki open atau 
semi open diw aktu 
FH 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

D.P.9.10. 
1 .  Diskusikan 5 bentuk 

latihan FH dan BH 
dari garis servis dan 
garis belakang dengan 
menggunakan target 

2. Kombinasikan 
pegangan dan posisi 
kaki FH dan BH. 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

E.P.11.12 
I .  Diskusikan 5 bentuk 

latihan Servis di awali 
dari dekat net sampai 

1. Buat 5 bentuk latihan 
BH dalam bentuk 
permainan. 
Menggunakan bola, 
menggunakan bola 
dan raket serta 
menggunakan bola, 
raket dan net. 

2. Gunakan pegangan 
eastern dan posisi 
kaki semi open atau 
semi open yang cocok 
diwaktu BH 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

D. P. 9.10. 
1 .  Buat 5 bentuk latihan 

FH dan BH dalam 
bentuk permainan. 

2. Kombinasikan 
pegangan dan posisi 
kaki FH dan BH. 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 



sarnpai ketingkat yang 
sulit. 

2. gunakan pegangan dan 

ke garis belrll<mg. E.P.11.12 
2. Gunakan pegangan 1.  Dish~sikan 5 bentuk 

continental d m  1 posisi latihan dalam bentuk 
posisl kakl yang cocok 
dalam melakukan 
servis. 

3. Jelaskan secara tertulis 
tugas tersebut. 

F. P.13.14 
1. Diskusikan 5 bentuk 

latihan voli yang anda 
senangi, mulai dari 
yang mudah sarnpai 
ketingkat yang sulit 

2. Gunakan pegangan 
yang anda ketahui dan 
anda senangi. 

3. Jelaskan secara tertulis 
tugas tsb. 

G. P. 15.16. (TES) 
1 .  Memahami peraturan 

bermain tenis sesuai 
dengan peraturan yang 
dikeluarkan Pel ti, 
Melalui resume perin 
dividu. 

2. mempersiapkan 
pertandingan 
perkelompok 

H.P.17.18 
1. Pertandingan dalam 

kelompok.(A.B, C dan 
D) 

2. Laporan pertandingan 
I.P.19.20 
1. Pertandingan antar 

kelompok (A lawan B, 
C lawan D) 

2. Laporan pertandingan 
J.P.21.22 
1. Pertandingan antar 

kelompok (A lawan C, 
B lawan D) 

2. Laporan pertandingan 
K. P. 23.24 
1 .  Pertandingan antar 

kelompok (A lawan D, 
C lawan B) 

kaki semi open. 
3. Jelaskan secara 

tertulis tugas tsb. 
F.P.13.14 
1.  Diskusikan 5 bentuk 

latihan voli di awali 
dari dekat net sampai 
ke garis belakang. 

2. Gunakan pegangan 
continental 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

G.P.lS.16 (TES) 
1. Memahami peraturan 

bermain tenis sesuai 
dengan peraturan 
yang dikeluarkan 
Pelti, melalui resume 
perin dividu. 

2. Mempersiapkan 
pertandingan 
perkelompok 

H.P.17.18 
1. Pertandingan dalam 

kelompok (A,B.C dan 
Dl 

2. Laporan pertandingan 
I. P. 19.20 
1 .  Pertandingan antar 

kelompok (A laivan 
B, C lawan D) 

2. Laporan Pertandingan 
J. P.21.22 
1. Pertandingan antar 

kelompok (A lawan 
C, B lawan D) 

2. Laporan pertandingan 
K. P.23.24 
1. Pertandingan antar 

kelompok (A lamfan 
D, C la\van B) 

2. Laporan pertandingan 
L.P.25.26 
1. Pertandingan dalarn 

kelompok menurut 

permainan 
2. Gunakan pegangan 

continental dan posisi 
kaki semi open. 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

F.P.13.14 
1. Diskusikan 5 bentuk 

latihan voli dalam 
bentuk permainan. 

2. Gunakan pegangan 
continental. 

3. Jelaskan secara 
tertulis tugas tsb. 

G. P.15.16 (TES) 
1 .  Memahami peraturan 

bermain tenis sesuai 
dengan peraturan 
yang dikeiuarkan 
Pelti, melalui resume 
perindividu. I 

I 
2. Mempersiapkan 

pertandingan 
perkelompok. 

H.P.17.18 
1. Pertandingan dalam 

kelompok (A,B, C 
dan D) 

2. Laporan pertandingan 
I.P.19.20 
1. Pertandingan antar 

kelompok (A lawan 
B, C lawan D) 

2. Laporan Pertandingan 
J.P.21.22 
1. Pertandingan antar 

kelompok (A lawan 
B, C lawan D) 

2. Laporan pertandingan 
K. P.23.24 
1. Pertandingan antar 

kelompok (A lawan 
B. C lawan D) 

2. Laporan pertandingan 
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2. Laporan pertandingan 
L. P.25.26 
1. Pertandingan dalam 

kelompok menurut 
keteram- 
pildtingkalan (A,B 
dan C) 

2. Laporan pertandingan 
M.P.2 7.28 
1. Lanjutan pertandingan 

dalarn kelompok 
menurut 
tingkatanketerampilan. 

2. Laporan pertandingan 
N.P.29.30 
1. Lanjutan pertandingan 

dalarn kelompok 
menurut 
tingkatanketerampilan. 

2. Laporan pertandingan 

0.P.31.32 (TESAKHIR) 

AIat kottfrol: 
1. lrntrrk disklrsi 
kelompok, melalui Konsep 
individu. 
2. Untuk hasil dkkusi, 
melalui laporan tertulk 
3. Untuk pertandingan, 
melalui pengamatan 
langsung dun Iaporan 
hasil perfandingan. 

keterampilcu~l J.P.25.26 
tingkatan (A,R dan C) 1. Pertandingan dalam 

2. Laporan pertandingan kelompok menurut 
M.P.2 7.28 1 keterampilan/ 
1. Lanjutan pertandingan 

dalanl kelompok 
menurut tingkatad 
keterampilan. 

2. Laporan pertandingan 
N.P.29.30 
1. Lanjutanpertandingan 

dalam kelompok . 

menurut tingkatanl 
keterarnpi!m 

2. Laporan pertandingan 

0.P.31.32 (TES AKHIR) 

AIat kontrol: 
1. urttuk diskrrsi 
kelompok, melalui 
Konsep individn. 
2. Untuk ltasil diskusi, 
rnelalui lnporan tertu1i.v 
3. Untuk pertandingan, 
melalui pengatnatart 
lartgsung dun laporart 
hasil pertandingatz. 

tingkatan (A,B dan C) 
2. Laporan peltandingan 
n4.P.27.28 
1.  Lanjutan pertandingan 

dalam kelompok 
menurut tingkatad 
keterampilan. 

2. Laporan pertandingan 
N.P.29.30 
1. Lanjutan pertandingan 

dalam kelompok 
menurut tingkatad 
keterampilan. 

2. Laporan pertandingan 

0. P. 31.32 (TES A KHIR) 

AIat kontrol: 
1. untrrk diskusi 
kelompok, melalui 
Konsep individu. 
2. Untuk hasil diskrrsi, 
melalui laporan tertrrlis 
3. Utttuk pertandingan, 
tnelalui pengamatan 
langsung dan Iaporan 
h asil pertandingan. 









Lampiran 5 
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(INTERNASIONAL TENIS NUMBER) MAHASISWA FIK UNP 

Tes ITN merupakan sistem penilaian tenis Nasional dengan menggunakan 

lnternasional Tenis Number sebagai salah satu bentuk tes yang 

dikeluarkan oleh ITF untuk menunjukkan tingkat pemain seseorang mulai 

dari tingkat pemula sampai ke tingkat advance. Artinya tes ini dapat 

digunakan oleh semua kelompok umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada uraian berikut: 

A.PETUNJUK PENGUMPAN (FEEDER) 

Salah satu aspek penting dari penilaian adalah 

pengumpanan bola yang sering diistilahkan dalam tenis dengan 

"feeder" Pengumpan adalah seseorang yang memberikan bola 

kepada pemainlpeserta (testee). Pemberian bola ini dilakukan 

secara konsisten dan mudah, sehingga pemain dapat memukul 

dengan baik. Tugas pengumpan ini dilakukan untuk tes 

Groundsfroke Depfh, Volley Dep fh dan Ground stroke Accuracy. 

Sedangkan untuk servis tidak dibutuhkan pengumpan, cukup langsung 

dari pemain. Posisi pengumpan dan pemain dapat dilihat pada gambar 1. 

Sebelum melakukan pengumpanan ini, pengumpan harus memastikan 

pemain telah siap untuk menerima bola. Umpanan bola dapat ditolak 

apabila pemain atau pengumpan menilai bahwa umpanan bola 

tersebut tldak memenuhi persyaratan petunjuk ini. Tehnik pengumpanan 

untuk masing-masing item dapat dijelaskan sebagai berikut : 

I. Pengumpan "Groundstroke Depth" 

Untuk penilaian tehnik ini, pemain berada di tengah dan sedikit di 

belakang garis belakang lapangan (baseline). Sedangkan pengumpan 

berada ditengah lapangan antara garis servis dan net. Pengumpanan 

bola dilakukan bergantian antara forehand dan backhand dengan 

menggunakan tangan ataupun raket (drop feed atau racket feed) bukan 



dengan reli (ralley fed). Pengumpan berusaha sebaik mungkin agar bola 

jatuh dan memantul kurang lebih setengah dari jarak antara garis servis 

dan garis belakang sesuai gambar yang telah diber~ tanda x. Uengan 

demikian pemain diharapkan untuk maju kearah bola sebelum memukul. 

Secara ideal pemain seharusnya memukul bola pada saat bola dalam 

ketinggian antara lutut dan pinggul untuk semua groundstroke 

2. Pengumpan "Groundstroke Accuracy" 

Posisi pemairi sama dengan tehnik yang pertama, di mana pemain 

berada di tengah antara tengah lapangan dan garis permainan tunggal 

dan sedikit dibelakang garis belakang lapangan. Pengumpan berada 

ditengah lapangan antara garis servis dan net. Pengumpan berusaha 

agar bola jatuh dan memantul kurang lebih setengah dari jarak 

antara garis servis dan garis belakang dan antara tengah lapangan 

dan garis permainan tunggal sesuai gambar yang telah diberi tanda 

X. Pemain seharusnya berada didekat garis permainan tunggal 

pada saat memukul bola. Dengan demikian pemain akan sempat 

untuk maju kearah bola sebelum memukul. 

3. Pengumpan "Vol1eyDepthJ1 

Posisi pemain berada pada garis servis ditengah lapangan 

sesuai dengan gambar 3. sedangkan Pengumpan berada diposisi 

yang sama diseberang net. Pemain harus dapat maju dan memukul 

bola pada ketinggian antara pinggul dan bahu. 

B. PETUNJUK "GROUNDSTROKE DEPTH" 

1. Groundstroke Depth merupakan suatu istilah tehnik yang digunakan 

dalam olahraga tenis yang memiliki pengertian bahwa tehnik pukulan 

(forehand dan backhand) yang dilakukan setelah bola jatuh dari 

lapangan permainan. Pukulan ini dilakukan dari garis belakang (base 

line) ke daerah belakang (back courf) melewati net. Daerah belakang 

dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu area 1 poin, area 2 poin, area 3 poin 

dan area 4 poin. Keempat area inilah yang menjadi sasaran pernain 



untuk groundstroke Depth dengan arti bola yang dipukul masuk 

kearea yang yang memiliki poin tinggi, maka nilainya akan semakin 

baik. Proses ini dilakukan sebanyak sepuluh (10) bola pada SISI klrl dan 

kanan secara bergantian satu forehand dan satu backhand dst. 

Dengan demikian maksimum poin yang akan diperoleh pernain adalah 

90 poin. 

2. Tujuan penilaian ini adalah untuk menguji kemampuan peserta dalam 

mengontrol, depth dan power pada waktu melakukan forehand dan 

bakchand. 

3. Sebelum peserta melakukan tes ini mulailah dengan rnemastikan 

bahwa peserta telah pemanasan. 

4. Pemain hanya akan mendapat poin untuk area permainan tunggal dan 

akan menerima poin ganda, bila mana pantulan bola yang kedua dapat 

melampaui garis power. 

5. Poin diberikan berdasarkan dimana pantulan bola pertama dan kedua 

berada. 

6. Pengumpan harus berusaha sernampunya agar bola jatuh dan 

memantul kurang lebih setengah dari jarak antara garis servis dan 

garis belakang dan antara tengah lapangan dan garis perrnainan 

tunggal sesuai gambar. Pemain mempunyai opsi Uituk menolak 

pengumpanan yang tidak jatuh ditempat yang benar. 

7. Poin atas accuracy diberikan sebagai berikut: 

1 poin - bilamana bola jatuh di areal servis 

2 poin - bilamana bola jatuh di kotak depan dibelakang garis servis 

3 poin - bilamana bola jatuh di kotak tengah dibelakang garis servis 

4 poin - bilamana bola jatuh di kotak terakhir dibelakang garis servis 

8. Power poin diberikan sebagai berikut: 

Power Area = I poin bonus - Bilamana bola jatuh dimana saja dalam 

areal permainan tunggal dan pantulan kedua jatuh diantara garis 

belakang dan garis power, diberikan 1 poin bonus. 



9. Power Area = Poin ganda Bilamana bola jatuh dimana saja dalam 

areal permainan tunggal dan pantulan kedua jatuh di belakang garis 

power, diberikan poin ganda 

Contoh: 5 poin diberikan bilamana pantulan pertama jatuh di area 4 

poin dan pantulan kedua jatuh diantara garis belakang dan garis 

power. 8 poin diberikan bilamana pantulan kedua jatuh dibelakang 

garis power. 

10. Poin- poin kemudian dijumlah untuk mendapatkan total poin yang 

diperoleh pada bagian Penilaian Groundstroke Depth 

I I. 0-Poin, bilamana pantulan pertama jatuh diluar area permainan 

tunggal. 

12. Untuk nilai Konsistensi akan diberikan 1 poin ekstra untuk setiap 

pukulan yang tidak salah. 

6. PETUNJUK "VOLLEY DEPTH" 

I .  Volley depth merupakan salah satu tehnik pukulan yang dilakukan 

sebelurn bola jatuh ke lapangan dengan sasarar! di daerah belakang 

lapangan perrnainan. Sasaran pukulan ini juga memiliki 4 area, yaitu 

area 1 poin, arena 2 poin, area 3 poin dan area 4 poin. Setiap peserta 

berusaha mendapatkan poin yang terbesar dengan melakukan 8 kali 

kesempatan pada sisi kiri dan kanan secara bergantian satu forehand 

dan satu backhand dst. Dengan menggabungkan nilai bonus, maka 

poin maksimal akan diperoleh 72 poin. 

2. Tujuan penilaian ini adalah untuk menguji kemampuan volley Forehand 

dan backhand pemain 

3. Sebelum peserta melakukan tes ini, Mulailah dengan memastikan 

bahwa peserta telah melakukan pemanasan yang cukup. 

4. Pemain hanya akan mendapat poin untuk area permainan tunggal dan 

akan menerima poin ganda, bila mana pantulan bola yang kedua dapat 

melampaui garis power. 

5. Poin diberikan berdasarkan dimana pantulan bola pertama dan kedua 

berada. 



6. Pengumpan memberikan bola kepada pemain dengan ketinggian 

antara pinggul dan bahu. Pemain mempunyai opsi untuk tidak 

menerlma bola yang ket~ngglannya tlaak benar. 

Poin untuk Accuracy diberikan sebagai berikut: 

1 poin - bilamana bola jatuh di areal servis 

2 poin - bilamana bola jatuh di kotak depan dibelakang garis servis 

3 poin - bilamana bola jatuh di kotak tengah dibelakang garis servis 

4 poin - bilamana bola jatuh di kotak terakhir dibelakang garis servis 

7. Power poin diberikan sebagai berikut: 

Power Area = 1 poin bonus - Bilamana bola jatuh dimana saja dalam 

areal permainan tunggal dan pantulan kedua jatuh diantara garis 

belakang dan garis power. 

8. Power Area = Poin ganda Bilamana bola jatuh dimana saja dalam 

areal permainan tunggal dan pantulan kedua jatuh di belakang garis 

power. 

Contoh: 5 poin diberikan bilamana pantulan pertama jatuh di area 4 

poin dan pantulan kedua jatuh diantara garis belakang dan garis 

power. 8 poin diberikan bilamana pantulan kedua jatuh dibelakang 

garis power. 

9. Poin- poin kernudian dijumlah untuk mendapatkan total poin yang 

diperoleh pada bagian Penilaian Groundstroke Depth 

10.0-Poin, bilamana pantulan pertama jatuh di luar area permainan 

tunggal 

11.Untuk nilai Konsistensi akan diberikan 1 poin ekstra untuk setiap 

pukulan yang tidak salah. 

C. PETUNJUK "GROUNDSTROKE ACCURASY" 

I .  Grounstroke Accurasy merupakan suatu tehnik pukulan forehand dan 

backhand yang dilakukan setelah bola jatuh di lapangan dan diarahkan 

pada target yang telah ditentukan, yaitu target yang memanjang dari 

net kearah belakang dengan jarak 2.05 meter dari garis tunggal. 



2. Pelaksanaannya adalah Pemain mernukul 6 bola pada sisi kiri dan 

kanan secara bergantian satu forehand dan satu backhand, satu 

forehand dan satu backhand dst ... Pemain harus memukul bola lurus 

mengikuti garis permainan tunggal. 6 bola lagi diberikan pada sisi kiri 

dan kanan secara bergant ian satu  forehand dan satu 

backhand, satu forehand dan satu backhand dst ... Pemain harus 

memukul bola diagonal kearah garis permainan tunggal. 

3.. Poin diberikan berdasarkan dimana pantulan bola pertama dan 

kedua berada. 

4 Pengumpan seharusnya memberikan bola ditengah antara garis servis 

dan garis belakang sesuai yang d i g a m b a r k a n .  P e m a i n  a t a u  

pengumpan mempunyai opsi untuk tidak menerima bola yang 

jatuhnya tidak di area yang benar. 

5. Poin untuk Accuracy diberikan sebagai berikut: 

1 poin - Bilamana bola jatuh dimana saja bagian tengah 

lapangan diluar areal target. 

2 poin - Bilamana bola ;stuh dibagian target Groundstroke Accuracy 

sebelum garis servis. 

3 poin - Bilamana bola jatuh dibagian target Groundstroke Accuracy 

setelah garis servis. 

6. Power poin diberikan sebagai berikut: 

Power Area = I poin bonus - Bilamana bola jatuh dimana saja 

dalam areal permainan tunggal dan pantulan kedua jatuh diantara 

garis belakang dan garis power. 

Power Area = Poin Ganda - Bilamana b bola jatuh dimana saja 

dalam areal permainan tunggal dan pantulan kedua jatuh dibelakang 

garis power. 

Contoh: 4 poin diberikan bilamana pantulan pertama jatuh di area 3 

poin dan pantulan kedua jatuh diantara garis belakang dan garis 

power. 6 poin diberikan bilamana pantulan kedua jatuh dibelakang 

garis power. 



7. 0- poin - Bilamana pantulan pertama jatuh diluar areal permainan 

tunggal 

8. Konsistensi: 1 poin ekstra diberikan untuk setiap pukulan yang tidak 

salah. 

9. Poin-poin kemudian dijumlah untuk mendapatkan total poin yang 

diperoleh pada bagian Penilaian Groundstroke Accuracy. 

10. Poin maksimum adalah 72 poin. 

D. PETUNJUK SERVIS 

I. Servis merupakan pukulan pertama dalam bermain tenis, dan 

dilakukan sebelum bola jatuh ke lapangan dan masuk kedaerah servis 

yang berlawanan secara diagonal. Dalam penilaian ini, masing-masing 

daerah servis dibagi dual yaitu target dekat garis tengah dan target 

dekat garis samping. . 

2. Pelaksanaan Servis dilakukan sebanyak 12 kali. 3 servis kearah 

kotak servis pertama dekat garis samping, 3 se r~ i s  kearah kotak 

servis pertama dekat garis tengah tengah, 3 servis !<earan kotak servis 

kedua dekat garis samping, 3 servis kearah kotak, servis kedua dekat 

garis tengah. 

3. Poin diberikan berdasarkan dimana pantulan bola pertama dan kedua 

berada. Bilamana servis pertama jatuh diareal servis yang benar, 

servis kedua tidak perlu dilakukan, bilamana servis mengenai 

net dan jatuh diareal servis yang benar, servis tersebut diulang. 

4. Poin Accuracy diberikan sebagai berikut: 

Servis Pertama : 

2 poin - Bilamana bola jatuh di areal kotak servis yang benar 
4. poin - Bilamana bola jatuh di areal target dari kotak servis yang benar 

Servis Kedua : 
1 poin - Bilamana bola jatuh di areal kotak servis yang benar 

2 poin - Bilamana bola jatuh di areal 'at get dari kotak servis yang benar 



5. Power poin diberikan sebagai berikut: 

Power Area = 1 poin bonus - Bilamana bola jatuh dirnana saja dalam 

areal kotak servis yang benar dan pantulan kedua jatuh dlantara garls 

beiakang dan garis power. 

Power Area = Poin Ganda Bilamana bola jatuh dirnana saja dalam 

meal kotak servis yang benar dan pantulan kedua jatuh dibelakang 

garis power. 

Contoh: 4 poin diberikan b'llarnana pantu'an pertama jatuh di area 3 

poin dan pantulan kedua jatuh diantara garis belakang dart garis 

power. 6 poin diberikan bilamana pantulan kedua jatuh dibelakang 

garis power. 

6. 0 poin - Bilamana pantulan pertama jatuh diluar areal kotak servis 

yang benar. 

7. Konsistensi: 1 poin ekstra diberikan untuk setiap servis yang jatuh di 

dalam kotak servis yang benar. (servis pertarna maupun servis kedua) 

8. Poin-poin kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan total poin yang 

diperoleh pada bagian Penilaian Servis. Maksirnum poin yang akan 

diperoleh pemain adalah 108 poin. 

Servis 

Servis 
Pertama 

Servis Kedua 

Total 
Nilai 

8 
5 
4 
3 
4 
3 
2 
2 

Pantulan Pertama Pantulan 
Areal 

Target 

4 
4 

2 
2 

Kotak 
Servis 

Yang Benar 

2 
2 

Areal Power 
1 Poin 
Bonus 

1 

1 

1 

Areal 
Power 

Dobel Poin 
4 

2 

2 

1 



D. MOBILITY (KEMAMPUAN GERAK) 

1 htlnhiliht war1 1n3bqn knmgrqpt ~ p n  norgb t ~ c ~ n ~  r4ilpk1 ~lr-rr ~oeanrr)nm 
- - I - -  - 1- u " - - - -  - 

J 

Kemampuan gerak dalam olahraga tenis sangat diperlukan. Makin 

bagus kemampuan gerak seseorang akan semakin mudah ia 

melakukan pukulan. Untuk mengukur mobilitas seseorang dapat 

dilakukan dengan memugut lima bola tenis dan meletakannya 

ditempat tertentu. (dapat dilihat pada Gambar) Nilai didata dalam ukuran 

detik. 

2. Poin diberikan berdasarkan waktu yang diperlukan untuk 

melakukannya. Lebih cepat pemain menyelesaikannya lebih besar 

poin yang diperoleh. 

3. Prosedur pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 

Letakan raket dengan kepala raket sedikit d i  belakang garis 

permainan bag ian  be !?kang.  G a g a n g  reke t  menghadap 

pagar belakang sesuai yans digambarkan. Letakan 5 bola disudut 

garis yang telah ditentukan. Gerakan dimulai dari bagian tengah garis 

belakang, setiap bola harus diambil dan diletakan di atas senar raket, 

satu per satu dengan arah lawan jarum jam. 

WaMu di data menggunakan stopwatch setelah diberikan aoa-aba 

"Ya". Pada saat bola terakhir diletakan di atas senar raket waktu 

dihentikan. Semakin cepat waktunya, semakin banyak poin yang 

diperoleh. 

4. Poin maksimum yang diperoleh pemain adalah 108 poin. 

Tabel Mobilitas 

Semakin cepat waktunya, semakin banyak poin yang diperoleh. 

Contoh tersebut diatas menunjukkan penilaian mobility yang diselesaikan 

dalam kurun waktu 22 detik dan mendapatkan 21 poin. 



Gambar Teknik 

Gambar 1 . l .  Sikap awal forehand dan backhand 

Sumber: John Visbeen, Tenis Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987, h. 3 1 



Garnbar 1 -2. Sikap ayunanforehand 

Sumber: John Visbeen, Tenis, Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987, h. 32 

Gambar 1 -3. Sikap ayunan backhand 

Surnber: John Visbeen, Tenis, Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987, h. 36 



Gambar 1.4. Pelaksanaan forehand secara menyeluruh 

Sumber: John Visbeen, Tenis, Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987, h. 33 

Gambar 1.5. Pelaksanaan backhand secara men~eluruh 

Sumber: John Visbeen, Tenis, Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987,h. 37 



OPEN SEMI-OPEN SQUARE CLOSED 

Typical Racket Puth 

Garnbar 1.6. Saat kontak bola forehand dan backhand 

Sumber: Opa L'esgay, Tenis: Luwes dan Cerdas. Bandung : PN. Angkasa, 
1987, h. 68 



Gambar 1.7. Jalannya raket waktu ayunan belakang dan aywan ke depan 

Sumber: Opa L'esgay, Tenis: Lulves dan Cerdas. Bandung : PN. Angkasa, 
1987, h. 69 

Gambar 1.8. Sikap akhir ayunan 

Surnber: John Visbeen, Tenis, Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987, h. 36 



Gambar 1.9. Penempatan bola servis dilihat dari depan 

Sumber: Opa L'esgay, Tenis: Luwes dan Cerdas. Bandung : PN. Angkasa, 
1987, h. 28 

Pollll h l a  yang ditoss pads : 

Garnbar 1.10. Penempatan bola servis dilihat dnri belakang 

Sumber: Opa L'esgay, Tenis: Luwes dan Cerdas. Bandung : PN. Angkasa, 
1987, h. 27 



Posisi bola yang di:ose peda : 

a flat 
b slice 
c rwlat 

(dilihat darl  ale^) 

Gambar 1.1 1. Penempatan bola servis dilihat dari atas 

Sumber: Opa L'esgay, Tenis: Luwes dan Cerdas. Bandung : PN. Angkasa, 
1987, h. 27 



Garnbar 1.12. Sikap awal servis 

Sumber: John Visbeen, Tenis, Jakarta: PT. Rosda Jaya Putra, 1987: h. 38 

Gambar 1.13. Posisi kaki diwaktu servis 

Sumber: Opa L'esgay, Tenis: Luwes dan Cerdas. Bandung : PN. Angkasa, 
1987, h. 31 



Internat ional  T e n n i s  Nuniker  - On C o ~ i r t  A s s e s s m e n t  
- - -. - - - - - - 

Nama: -. 'I'ariggnl Lahir: -- Jcnis Kelarni?: L/ P 

Ponllal: Tanggal: - Tempat: 

Internat ional  T e n n i s  Kurn'cer - On Cor~rt  A s s e s s m e n t  

I 

- Tangual: - 

Penilaian ITN ini lelah 
dilakukan sesuai dengan 
petunjuk yang ditenlukan dalam 
pelunjuk resmi Penilaian ITN. 
Unluk ha1 tersebut seya 
sepakol ale3 keoalisnnyo 

Tanda tangan Pomain: 

Tanda tangan Penllai: 

Total Nilai Total 
Pukulan Mobility Nilai 

Moblllty Table Time I~'scdre.1 



Penilaian Sen& Pertama 169 

Bilamana sewis ja tuh  di areal target dalam kotak servis yang benar 

P = Pemaln - = Alur Bola 
I = Pantulan 

P e Pomaln - = Alur Bola 
4 = Pantulan 

bilamana servls 

. : kedua jatuh 
di belakang 
g ~ r i s  power 

Areal  Puku lan  Keras .. 1 Angka B o n u s  Areal Pukulan Keras - 1 Angka  

Bilamana servis jatuh dalam kotak servis yang ber~ar tetapi tidak di areal target 

- = Alur B d a  - = Alur Bo:a 

Aroal 0 Angka ., 

di belakang 
garis power 

Areal Pukulan Keras - 1 



Menilai Se 

P = Pernain 
= Alur Bola 

target aalarn kotak servis yang benar 

/ - \  * P - = t. Alur Pantulan Pemaln Bola 

2 poin diberikan 
bilarnana sewis 

jatuh dl areal 
target dalaini 

kotak servis 
yang benar 

,/ 1 AmalO.Angka , \ j  

1 bonus poin 
diberikan 
bilarnana 

I pantulan 
kedua 

: 'atuh di anlsra 
: garis belakang /' da;",;ar 

I 
Areal Pukulari Keras - 1 Angka Bonus 

2 poin diberiksn 
bilarnana servis 

jatuh d l  areal - target dnlarni 
kotak servis 
yang benar 

Areal 0 Angka 
Dobel poin 

diben'kan 
bilarnana 
pantulan 

.: kedua jatuh 
di belakang 

Areal  Pukulan Keras - 1 Angl;a garis power 

3ilamana servls kedua jatuh.dulam kotak ssrvis yang benar  telapi tidak di area! 
target 

P = Pomaln 
= Alur Bola 

I)= llantulan 

2 poin diberikan 
bilarnana servis 

jatuh di areal 
target dalarni 

kotak ssrvis 
yang benar 

/ 1 0,Angka ''''\: \, 1 bonus poin 
diberikan 
bilarnana 
pant~llan 

kellua 
jatuh di antara 
saris belakang 

power 
Areal Pukulan Keras - I Ang 

P = Pernaln - r Alur Bola 
*=  Pantulan 

/ 1 I ' \ \ 2 poin dibe,%an 
bilarnana ssrvis 

jatuh di areal 
target dalarni 

kotak servis 
yang benar 

Dobel poin 
diberidan 
bilarnma 

I I \ \ pantclan 
I .  kedua jatuh 

di bela).ang 

Areal Pukulan Keras - 1 Angki B&s garis power 
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