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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Tenis Lapangan merupakan olahraga permainan dari negara Yunani. 

Permainan Tenis lapangan dikenal oleh bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan 

Belanda pada awal abad 20. Sebelum PELTI (Persatuan Tenis Lapangan Seluruh 

Indonesia) didirikan telah berdiri perkumpulan tenis dengan nama De Algemen 

Neederlansche Tenis Bound atau ANILTB yang didirikan orang Belanda. Seiring 

dengan perkembangan dan kemajuan jaman permainan Tenis Lapangan 

berkembang pesat di Indonesia. Menurut Mulyono B. (1999:16) salah satu alasan 

permainan Tenis Lapangan meningkat peminatnya yaitu, “dapat dimainkan oleh 

segala tingkat umur asal masih  cukup kuat dan tidak memiliki jenis penyakit 

tertentu sehingga dilarang oleh dokter untuk berolahraga tenis”.  

Banyaknya berbagai pembinaan-pembinaan Tenis Lapangan diberbagai 

daerah merupakan wujud perkembangan dan kemajuan Tenis Lapangan di 

Indonesia. Meningkatnya jumlah orang yang gemar bermain Tenis dan banyaknya 

pembinaan di berbagai daerah belum menjamin tercapainya prestasi yang baik. 

Untuk itu tahap permasalahan perlu diimbangi dengan pola pembinaan yang baik 

dan benar, sehingga akan memudahkan dalam menjaring bibit atlet berbakat. 

Pelatihan dan pembinaan Tenis Lapangan yang baik merupakan wujud upaya 

untuk menciptakan petenis-petenis yang berprestasi. 
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Pembinaan Prestasi Tenis Lapangan yang berada di Jurusan Pendidikan 

Olahraga dan Kesehatan FKIP UNS, merupakan salah satu pembinaan dalam 

rangka peningkatan prestasi olahraga pada umumnya dan Tenis lapangan pada 

khususnya. Pembinaan Tenis Lapangan tersebut selama ini masih belum 

diimbangi dengan pencapaian prestasi secara optimal bagi Mahasiswa. Faktor-

faktor yang mendukung pencapaian prestasi tenis lapangan perlu dilatih dan 

ditingkatkan lebih intensif dan optimal. Salah satu faktor yang harus dilatih untuk 

mencapai kemampuan bermain Tenis Lapangan adalah dengan menguasai teknik 

dan taktik di dalam permainan Tenis. Adapun jenis-jenis pukulan Tenis Lapangan 

terdiri dari: Groundstroke, Servis, Volley, dan Overheadstroke atau Smash.  

Menurut Miguel Crespo dan Dave Miley (1998;68) “Pukulan Forehand 

merupakan salah satu pukulan yang utama, di dalam permainan modern masa kini 

pemain yang lanjut selalu menggunakan pukulan tersebut. Suatu Forehand yang 

baik menembak dapat dikembangkan sebagai suatu senjata yang besar, menembak 

sering digunakan untuk mendominasi agar lawan berada di bawah tekanan” agar 

mampu bermain tenis lapangan dengan baik. Teknik dasar pukulan Forehand 

Tenis Lapangan tersebut dapat dikuasai melalui latihan secara sistematis dan 

kontinyu. 

Forehand merupakan pukulan yang paling sering digunakan di dalam 

suatu permainan dan yang paling sering menghasilkan point . Adapun sedikitnya 

setengah dari seluruh pukulan Tenis adalah Forehand. Karena anda akan 

melakukan ribuan pukulan Forehand dan karena pukulan ini dapat menjadi 

senjata simpanan yang bermanfaat bagi anda, maka pukulan ini sangat penting 
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(Jim Brown, 1996;31). Tidak semua pemain Tenis mampu melakukan pukulan 

Forehand dengan tepat sekaligus mendapatkan point, untuk itu pukulan Forehand 

bagi pemain yang lebih lanjut sebaiknya harus tepat dan harus efektif dan efisien.  

Memperhatikan pentingnya pukulan Forehand dalam permainan Tenis 

Lapangan tersebut, setiap pemain dalam melatih pukulan Forehand diperlukan 

suatu pendekatan latihan yang benar. Menurut Miguel Crespo dan Machar Reid 

(2003:15) bahwa “dalam meningkatkan teknik pukulan Forehand dapat dilakukan 

dengan latihan secara Traditional Approach dan Game Based Approach ” 

Peningkatan kemampuan pukulan Groundstroke Forehand pada Tenis 

Lapangan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor penerapan pendekatan latihan yang 

tepat saja, namun juga dari faktor individu (kemampuan pemain) sangat dominan 

berpengaruh terhadap penguasaan kemampuan keterampilan yang dipelajari. 

Seperti dikemukakan Rusli Lutan (1988:336) bahwa, “Penguasaan keterampilan 

Motorik dalam olahraga dipengaruhi oleh atribut yang melekat pada  seseorang, 

baik yang bersifat psikis dan maupun fisikal” 

Upaya meningkatkan kemampuan pukulan Groundstroke Forehand pada 

Tenis Lapangan dengan penerapan pendekatan latihan yang tepat dan didukung 

kemampuan fisik yang baik merupakan faktor yang saling berkaitan. Sebaik 

apapun pendekatan latihan yang digunakan dalam pelatihan, jika atlet tersebut 

tidak memiliki kemampuan fisik yang mendukung dalam penguasaan pukulan 

Groundstroke Forehand pada Tenis Lapangan, maka akan sulit pula didalam 
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pencapaian kemampuan pukulan Groundstroke Forehand secara tepat dan 

optimal. 

Untuk dapat memenangkan permainan Tenis, pada saat memukul bola 

diusahakan agar mempersulit lawan dalam mengembalikannya. Untuk itu 

diperlukan kekuatan dan kecepatan ayunan raket serta kemampuan mengontrol 

bola. Agar bola jatuh pada sasaran yang diinginkan, maka kekuatan dan kecepatan 

ayunan raket harus terkendali. Dengan demikian kemampuan koordinasi sangat 

diperlukan untuk memperoleh hasil pukulan yang keras, cepat, dan terarah. 

Koordinasi Mata-tangan merupakan salah satu kemampuan kondisi fisik 

yang berperan penting dalam permainan Tenis Lapangan. Seluruh permainan 

Tenis Lapangan dibutuhkan kecermatan pandangan dalam mengantisipasi bola 

dan ketepatan gerak untuk memukul bola sesuai dengan sasaran yang diinginkan. 

Hal ini artinya, baik tidaknya Koordinasi Mata-tangan akan mempengaruhi 

kemampuannya didalam melakukan pukulan Groundstroke Forehand. 

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa kemampuan Koordinasi, 

terutama Koordinasi Mata-tangan mempunyai pengaruh terhadap kemampuan 

Groundstroke Forehand para pemain. Oleh karena itu, sejak awal latihan pelatih 

harus mampu memprediksi kemampuan awal anak latih dan menganalisis setiap 

gerakan teknik yang diajarkan. Dengan demikian pelatih akan lebih mudah dalam 

menentukan dan memilih pendekatan latihan yang tepat. Pemilihan pendekatan 

latihan yang tepat dan sesuai dengan kondisi anak latih maupun sarana dan 

prasarana yang tersedia sangat menentukan keberhasilan proses berlatih melatih. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5 
 

Untuk itu diperlukan pelatih yang profesional dalam memprediksi dan 

menganalisis kemampuan anak latih dan teknik yang diajarkan. 

Pada saat melakukan teknik Groundstrokes Forehand, ada beberapa tahap 

gerakan yang harus dilakukan yaitu dimulai dari sikap siap, gerakan mengayun 

raket ke belakang (Backswing), mengayunkan raket ke depan dan gerak lanjutan 

(Followthrought). Melihat kekomplekan gerakan yang harus dilakukan pada saat 

melakukan teknik Groundstroke, maka diperlukan pendekatan latihan yang baik 

sehingga mempermudah dan mempercepat anak dalam meningkatkan kemampuan 

teknik Groundstroke Forehand.  

Keberhasilan pelatih dalam meningkatkan keterampilan gerak anak latih 

sangat dipengaruhi ketepatan pendekatan latihan yang diterapkan. Pendekatan 

latihan adalah sebuah cara yang digunakan oleh pelatih dalam upaya 

meningkatkan kemampuan anak latih secara efektif dan efisien. Tenis lapangan 

merupakan olahraga yang memerlukan kemampuan keterampilan yang kompleks. 

Dengan demikian proses latihan dalam mempelajari setiap gerak teknik pada 

Tenis Lapangan diperlukan pengamatan dan pengalaman mempraktekkan yang 

dilakukan secara berulang-ulang. Untuk itu kondisi proses latihan perlu 

diperhatikan, terutama pendekatan latihan yang digunakan. 

Beberapa pendekatan yang sering digunakan selama dalam proses latihan, 

khususnya kemampuan Groundstroke adalah dengan cara diumpan oleh pelatih 

dan Rally secara berpasangan. Penerapan kedua pendekatan tersebut 

mempertimbangkan tingkat kesulitan dari bentuk keterampilan gerak yang 
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diberikan. Artinya, selama dalam menerapkan pendekatan latihan harus 

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses berlatih 

melatih, 

Dalam permainan Tenis, khususnya teknik Groundstrokes terdapat 

berbagai faktor di lingkungan permainan yang secara mendadak dapat 

berpengaruh terhadap kelancaran proses memukul bola. Sebagai contoh 

diantaranya kecepatan bola, arah dan posisi lawan, jenis putaran, tinggi-rendahnya 

pantulan dan posisi berdiri pemukul terhadap bola. Dengan demikian, latihan 

harus disesuaikan dengan situasi permainan yang sebenarnya, karena situasi 

sesungguhnya sangat baik untuk perkembangan keterampilan gerak (Keogh dan 

Sugden, 1985: 74). Untuk itu, penerapan pendekatan bermain diperkirakan tepat 

untuk melatih keterampilan gerak teknik dalam permainan tenis, khususnya teknik 

Groundstroke Forehand. 

Berdasar permasalahan yang telah dikemukakan di atas, peneliti akan 

mengkaji dan meneliti pengaruh pendekatan latihan Groundstroke Forehand 

secara Traditional Approach dan Game Based Approach, dengan kriteria 

Koordinasi Mata-tangan tinggi dan rendah. Berdasarkan hal tersebut muncul 

masalah yaitu, adakah perbedaan pengaruh antara pendekatan latihan 

Groundstroke Forehand dengan Traditional Approach dan Game Based 

Approach dan apakah tinggi rendahnya koordinasi mata-tangan akan memilki 

pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan pukulan Groundstroke Forehand 

pada Tenis Lapangan? 
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 Untuk mengetahui dan menjawab permasalahan tersebut, maka perlu 

dikaji dan diteliti lebih mendalam baik secara teori maupun praktek melalui 

penelitian eksperimen. Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Tahun Ajaran 2007/2008 JPOK FKIP UNS adalah orang yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini, guna meningkatkan kemampuan 

Groundstroke forehand para Mahasiswa secara optimal perlu latihan yang 

dilaksanakan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Kondisi 

semacam ini perlu ditelusuri faktor penyebabnya dari semua aspek baik pemain, 

pelatih maupun pendekatan latihan yang telah dilaksanakan. 

Permasalahan yang telah dikemukakan diatas merupakan dasar yang dapat 

melatarbelakangi judul penelitian “Perbedaan Pengaruh Pendekatan Latihan dan 

Koordinasi Mata-tangan terhadap Kemampuan Groundstroke Forehand Tenis 

Lapangan Pada Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Tahun Ajaran 2007/2008  JPOK FKIP UNS”    

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, masalah dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:  
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1. Prestasi Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga 

Tahun Ajaran 2007/2008 JPOK FKIP UNS terhadap kemampuan Tenis 

Lapangan perlu ditingkatkan. 

2. Groundstroke Forehand merupakan pukulan yang paling sering digunakan di 

dalam suatu permainan dan yang paling sering menghasilkan point, sedikitnya 

setengah dari seluruh pukulan tenis adalah Groundstroke Forehand. 

3. Pendekatan latihan yang baik dan tepat untuk meningkatkan kemampuan 

Groundstroke Forehand akan diperoleh hasil latihan yang baik pula. 

4. Kemampuan koordinasi mata-tangan Mahasiswa Putra Program Studi 

Pendidikan Kepelatihan Olahraga Tahun Ajaran 2007/2008 JPOK FKIP UNS 

terhadap kemampuan Groundstroke forehand. 

5. Pengaruh pendekatan latihan dengan Traditional Approach dan Game Based 

Approach terhadap kemampuan Groundstroke forehand Tenis Lapangan  

6. Untuk mendapatkan pendekatan latihan yang cocok dalam meningkatkan 

kemampuan Groundstroke forehand Tenis Lapangan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Untuk menghindari penafsiran yang salah dalam penelitian ini, masalah 

penelitian akan dibatasi sebagai berikut: 
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1. Pendekatan latihan Groundstroke forehand  dengan Traditional Approach 

terhadap kemampuan Groundstroke forehand  Tenis Lapangan  

2. Pendekatan latihan Groundstroke forehand  dengan Game Based Approach 

terhadap kemampuan Groundstroke forehand  Tenis Lapangan  

3. Koordinasi Mata-tangan Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan 

Kepelatihan Olahraga Tahun Ajaran 2007/2008 JPOK FKIP UNS. 

4. Kemampuan Groundstroke Forehand  Tenis Lapangan Mahasiswa Putra 

Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Tahun Ajaran 2007/2008 

JPOK FKIP UNS. 

D. Perumusan Masalah 

 

Berdasar identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dibahas 

diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah perbedaan pengaruh pendekatan latihan Groundstroke Forehand  

dengan Traditional Approach dan Game Based Approach terhadap 

kemampuan Groundstroke Forehand  Tenis Lapangan. 

2. Adakah perbedaan kemampuan Groundstroke Forehand Tenis Lapangan 

antara Mahasiswa yang memiliki koordinasi Mata-tangan tinggi dan 

Koordinasi Mata-tangan rendah.  
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3. Adakah pengaruh interaksi antara pendekatan latihan dan Koordinasi Mata-

tangan terhadap kemampuan Groundstroke Forehand  Tenis Lapangan. 

 

  

E. Tujuan Penelitian 

 

Berdasar  permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui: 

1. Perbedaan pengaruh pendekatan latihan Groundstroke Forehand  dengan 

Traditional Approach dan Game Based Approach terhadap kemampuan 

Groundstroke Forehand  Tenis Lapangan. 

2. Perbedaan kemampuan Groundstroke Forehand Tenis Lapangan antara 

Mahasiswa yang memiliki Koordinasi Mata-tangan tinggi dan Koordinasi 

Mata-tangan rendah.  

3. Ada tidaknya pengaruh interaksi antara pendekatan latihan dan Koordinasi 

Mata-tangan terhadap kemampuan Groundstroke Forehand  Tenis Lapangan. 

 

F. Manfaat Penelitian 
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Masalah dalam penelitian ini sangat penting untuk diteliti dengan harapan 

dapat memberi harapan antara lain: 

1. Dapat membantu Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Tahun Ajaran 2007/2008 JPOK FKIP UNS yang dijadikan sampel 

penelitian dalam meningkatkan kemampuan Groundstroke Forehand  menjadi 

lebih baik. 

2. Dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman bagi Pembina dan Dosen Tenis 

Lapangan terhadap Mahasiswa Putra Program Studi Pendidikan Kepelatihan 

Olahraga Tahun Ajaran 2007/2008 JPOK FKIP UNS tentang pentingnya 

pendekatan latihan dan kemampuan kondisi fisik khususnya koordinasi mata-

tangan terhadap kemampuan Groundstroke Forehand  Tenis Lapangan. 

3. Dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, 

untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan lebih maksimal untuk mencapai 

prestasi yang lebih baik.  
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