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Modifikasi Produk Raket Tenis untuk Anak-anak

0leh:Dr. Sukadiyanto, M. Pd

Fakultas llmu Keolahragaan Uniuersitas Negeri Yogyakarta

Alstnct. Tennis game can be played by children up to otd people, either by woman and man. For
chdd who is leaming to play tennis the racket standard become constraint in mastering skill.
Because of that the children needed the racket which according to their body size. That is by
modifying racket on measure, heavy, and his matenals. The materials of racket eam is made from
available and light wood. The measure of racket smaller than standard, so that lighter also. principte

of nodify racket is so easy, cheap, benefit, and mass, so fhat facititate the children in masteing
game of tennis. The pincipte concepts of modified racket didn't change the concept of tennis
game. The market segment product of racket tennis modify is age children at elementary schoo!,
and the paftnership are elementary school and departement of education.

Key words: modification, racket, tennis

PENDAHULUAN

Permainan tenis merupakan salah satu cabang olahraga yang selalu dipertandingkan dalam
setiap jenis kejuaraan baik secara perorangan maupun beregu pada tingkat regional (pORDA),
nasional (PON dan POMNAS), maupun internasional (SEA Games, ASIAN Games, Olympic Games,
Federation Cup, dan Davis Cup). Di tingkat internasional atlet-atlet tenis lapangan selalu mampu
mengharumkan nama bangsa dan negara lndonesia di dunia, sejak dari eranya Atet Wijono dan
Yustejo Tarik, Yayuk Basuki dan suzana, hingga eranya \ArVne dan Angelique wijaya. Meskipun
sudah banyak bukti bahwa cabang olahraga tenis lapangan mampu memberikan andil yang
besar bagi bangsa dan negara, temyata permainan tenis merupakan salah satu cabang olahraga
yang tidak Ciaiaftan di sekolah sebagai materi pelajann inti dari pendidikan jasmani. Khususnya
dalam materi kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah lbtida'iyah (SD/MI), permainan tenis hanya
sebagai materi pilihan yang diajarkan pada ekstrakurikuler. Pada hal jelas bahwa siswa SD/MI
merupakan lahan pembibitan calon-calon olahragawan, termasuk calon olahragawan tenis
iapangan.

Meskipun permainan tenis cocok diberikan pada anak SD/MI dan banyak manfaat yang akan
didapat dari permainan tenis, namun kenyataannya masih belurn banya,k sD/ldl .yang
mengajarkannya sebagai keglatan ekstrakurikuler apalagi sebagai materi kegiatan intrakurikuler.
Pada hal jika dicermati materi gerak dasar permainan tenis banyak diajarkan dalam materi
pendidikan jasmani, dan mudah dilakukan serta cocok dengan karakteristik anak-anak usia SD/
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Ml. Hanya saja para guru bdum mengetahui cara merangkai gerak dasa tersebut menjadi bentuk
atau model permainan lenis yang sederhana. Selain itu, dimungkinkan p€ra penyusun kurikulum
Penjas untuk SD/MI masih berasumsi bahwa permainan tenis harus Grnainkan menggunakan
alat dan fasilitas yang sesungguhnya. sehingga tenis tidak perlu masuk dalam materi inti dalam
kurikulum Penjas di SD/MI.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan analisis sederhana terssut di atas, maka dapat
diketahui hal-hal yang menyebabkan permainan tenis belwn diajarkan di SD/MI antara lain adalah
asumsi para penyusun kurkulum bahwa sekolah tidak memiliki lapangan dan peralatan tenis
yang standar. tkjak memiliki guru pendidikan iasmani yang menguasai perrnainan tenis, sehingga
permainan tenis lapangan dalam benaknya harus seperti realita yang diketahuinya. pada hal
pennair€n ten's o.pet o'''oetrqsi sesuai dengan kondisa ctan karakrerisik yang berajar sehingga
semestrnya ten6 dapal 6ra att n di sekolah dasar menggunakan peralatan dan fasilitas yang
dimodrfikasi' Jika kondisi s€gerti itu terus berlanjut, maka proses pe,:i.lasalan dan pembibitan
unluk pcmbinarr atlet tents 3r.n mengalami kemunduran- Dampaknya prestasi olahraga tenis
;ndonesa akan selalu lertf€€;a; 6afi negafa tetangga seperti Thailand vang memiliki ailet kelas
clunia yaftu Paracion Sricnaoan dan Tamarine Tanasungkam.

Untuk mengelar ketenrnggalan prestasi tenis lndonesia, maka perlu diciptakan dan
dikembangkan suatu model pembelajaran permainan tenis yang sederhana dengan cara
memodifikasi pcrrnainan tenis. agar mudah, murah, manfaat, dan masar, sehingga dapat diajarkan
di setiap sDirv{l di lndonesia. untuk itu diharapkan melaiui cara tersebut dapat membantu para
guru di SD/Ml dalam mengajarkan materi pendidikan jasmani sesuai dengan pedoman dalam
kurikulum' sehingga guru yang tidak mahir bermain tenis pun dapat rflengajarkannya dengan
mudah dan terampil. Dalam proses pembelajaran tenis melalui pendrr,iikan jasmani di SD/Ml
tidak perlu lapangan tenis sesungguhnya, tetapi cukup ruangan atau ..,:uoinan sekolah yang rata
dengan luas kira-kira seperempat lapangan tenis yang sebenarnya (Aussie sporl 1gg2: 1). oleh
karena itu perlu diciptakan dan dikembangkan model pernbel:.jaran ya,rg efektif. efisien sesuai
dengan kemarrrpuan dan karakteristik anak SD/MI. Artinya. dalam memouat model pembelajaran
harus fleksibel disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kemampuan sekolah- Untuk itu perlu
kreativitas dari para guru maupun pihak sekolah dalam menyusun r:.rateri sajian pendidikan
jasmani di SDn\.{1.

Dengan demikian belum diajarkannya bentuk-bentuk permainan tenis di sDAfi dimungkinkan
karena sekolah tidak memiliki peralatan dan lapangan tenis, sehingga Fara guru kesulitan dalam
menerapkan rnetode dan model pembelajaran yang sesuai bagi para siswa. Karena permainan
tenis yang sesungguhnya memerlukan raket yang cukup berat bagi anak seusia SD/Ml, dan
lapangan yang permanen yang umumnya tidak dimiliki oleh sD/Ml. Jika para pengambil kebijakan,
pemerhati, dan guru pendidikan jasrnani masih berasumsi bahwa dalam mengajarkan permainan
tenis harus seperti tersebut di atas, maka hampir tidak eda satu sD/Ml pun di lndo,nesia ini yang
memiliki alat dan fasilitas rnemadai untuk mengajarkan permainan tenis- pada hal dengan cara
dan memakai alat yang sederhana, bentuk-bentuk permair,an tenis dapat diajarkan dan dimainkan
dengan menggunakan serta memanfaatkan alat dan fasilitas yang ada di sekitar sekolah.

Tulisan ini diharapkan dapat sebagai masukan dan bahan pertirnbangan bagi para guru
pendidikan jasmani dalam mengajarkan permainan tenis di SD/Ml, bagi p,ara penyusun kurikulum,
penentu dan pengambil keb{akan pencii,iikan jasmani di SD/MI, bahwa bentuk-bentuk permainan
tenis dapat diajarkan di sD/ltl dengan cara yang sederhana. mudah, munah, manfaat, dan masal.
selanjutnya bagi kalangan industri keciluntuk dapat memproduksi peralatan yang oada dasarnya
sangat diperlukan dalam penjas.
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BUDAYA BARU DAMPAK IPTEK

Dengan adanya kemajuan IPTEK, di antaranya di bidang informasi dan telekomunikasi
memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat di lndonesia. Di satu sisi kemajuan
di bidang IPTEK memberikan kesejahteraan dan kemudahan bagi umat manusia. Namun, di sisi
lain ada kerugian yang ditimbulkannya. yaitu kebiasaan aktivilas fisik manusia menjadi menurun
dalam memenuhi kebutuhan hidup karena pengaruh sistem mekanisasi dan kecilnya ruang.
Dampak nyata yang muncul dari \cmajuan IPTEK, sekarang ini hampir sebagian besar masyarakat
lndonesia memiliki budaya pola hidup baru, yailu pola hidup yang kurang bergerak (in active).
Pola hidup kurang gerak tersebul tiJak hanya rnenjangkiti orang dewasa, namun sudah merambah
sampai di kalangan anak-anak. baik masyarakat di perkotaan naupun di pedesaan. Banyak
contoh yang mengakibatkan masyarakat mulai teqangko oleh penyakrt pola hidup kurang bergerak,
dalam dunia anak-anak hampir semua permainan sudah tergantkan dengan play station, game
wafch, dan jenis permainan lainnya yang nreruOakan prod.rk pabrir Aj(oatnya anak terbiasa hanya
sebagai konsumen (user), tanpa pernah belkreasi unur rnenootar.art Dentuk permainan sendiri
seperti pada era anak-anak tahun-tahun sebelurnnya Selain tiu kecerrCerungan anak sekarang
berangkat dan pulang sekolah yang semula dengan plan kaki atau De.sepecta sekarang sudah
digantikan dengan kendaraan bermotor.

Dampak negatif yang dirasakan menurut hasil penelitian sport Development lndex (sDl) tingkat
kebugaran jasmani siswa sD/Ml berada dalam kondisi yang sangat rendah dari standar yang
seharusnya. Hal itu dimungkinkan karena siswa SD/Ml sudah terkena pola hidup kurang bergerak,
sehingga dapat memunculkan berbagai penyakit yang baru. Bagi para pakar pendidikan jasmani
dan olahraga kondisi tersebut tentunya menjadi bahan pemikiran dan keprihatinan untuk dicarikan
solusi yang tcr6311. Sebab anak-anak sebagai calon generasi muda yang akan ikut bertanggung
jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara lndonesia tercinta ini. Kondisi masyarakat
di negara manapun yang sehat jasmani rohani akan berpengaruh positif terhadap kekuatan dan
kekompakkan suatu negara. sebariknya, jika masyarakatnya sakit jasmani rohaninya, maka
kekacauan yang akan muncul. Oleh karena individu dalam masyarakat merupakan sumber daya
manusia pendukung pembangunan bangsa. untuk itu sebagai upaya daram menumbuhkan
kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi seluruh masyarakat lndonesia, maka budaya pola
hidup yang aktif harus digalakkan kembali di antaranya melalui aktivitas jasmani atau olahraga.
Menurut Siedentop (2002: 394) melaii.ri aktivitas fisik rakyat akan menjadi sehat dan dapat
mengurangi biaya untuk keseha:an secara drastis. Telah dibuktikan bahwa melalui aktivitas
jasmani dan olahraga (pola hidup aktif) banyak manfaat positif yang ciperoleh baoi kelangsungan
hidup dan kehidupan manusia, di antaranya hidup sehat baik jasmani maupun rohani. Di samping
itu masih banyak tnanfaat lain yang diperoleh dari pola hidup aktif melalui olahraga yang teratur,
terpiogram, dan terukur.

PENDIDIKAN JASMANI DI SD/MI

Pendidikan jasmani (penjas) sebagai bagian dari pendidikan rebih mengutamakan pada
aktivitas jasmani para siswa sebagai wahana untuk pencapaian tujuan pendidikan. Fungsi penjas
untuk membina dan mengembangkan siswa guna menunjang pertumbuhan dan perkernbangan
lasmani, mental, sosial, serta emosional siswa yang selaras, serasi, dan seimbang. oleh karena
itu penjas di sD/Ml lebih ditekankan pada upaya-upaya untuk: (1) merangsang pertumbuhan danperkembangan jasmani yang serasi, seraras, dan seimbang, (2) merangsang perkembangan
sikap. mental, sosiar, dan emosional yang serasi, (3) memenuhi hasrat untuk bergerak, (4)
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*"*'puan untLlk meninskatkan kesesaran iasmani d"^'k;;"i;; {
Tujuan peodidikan jasmani di sD/Ml ialah membantu siswa agar memperoleh deraiar tkebugaran jasrnani, kemamg,an gerak dasar, dan kesehatan yang memadai ...*, 0""n""'. itingkat pertunEuhan dan perkembangannya merarui perianaman, jengertian, pengembangan

sikap positif dalam berbagai aktivitas jasrnani (Depdikbud. 1999: 3). Dengan ctemikian jelas
bahwa tujuan penjas di sDrMr tersebut ctirnaksudkar ,gar para siswa dapat: (1) tercapsiperlumbuhan dan perkembangan jasmani rohaninya secara harmonis, (z) terbentuknya sikapdan perilaku, seperti disiplin, kejujuran, keriasama, dan meogikuti peraluran dan ketentua;r yang
berlaku, (3) tersalumya hasrat untuk bergerak oan tercapaforya gerakan yang bnar ,.r F.en$rr.rr
kesehatan' kesegaran jasmani. dan kereranpilan gerak dasar (Depdikbud, 1ggg 1571. lsngandemikian usia anak di sD/Ml merupakan u:sia yanj potensial untur p"-"".lan p€nb{bitan. danpembinaan cat'ang orahraga, termasuk sardr satunya cabarg orahraga renrs ,eoangrar. i,nir^ iudiperlukan proses pembelajaran (baik materi maupun met]ae) pendidikan lasrnarrr yang bdrardan tepat agar tujuannya dapat tercapai ses,ai dengan yang diharapkan. Banvar rnanfaat veagdapat dipetik begi para siswa SD/MI dari per-an sertanya dalam pendidikan jasnrani dan aktivirasolahraga' Unuk itu perlu pemasalan agar olahraga menjadi salah satu bagian pokok darrkebutuhan manusia, sehingga budaya pola iridup kurang oergerak dapat murai dikurangi.olahrage merupakan s€lah satu waha+a ':ntuk mencapai ir.rjuan pendidikan melalui aktivitasjasmani, dan j'uga merupakan bagian yang integral dari pendidikan. untuk itu materi pelajaranpendidikan jasnani untuk anak sD/Ml meliputi dua kegiatan. yaitu kegiatan pokok dan kegiatanpilihan' Kegiata'n pokok terdiri atas atletik, senam, permainan. sedangkan kegiatan pilihan terdiriatas renang, gencak sirat. burutangkis, tenis meja, tenis, sepak takraw, orahraga tradisionar,solbol, dan cabeng-cabang orahraga rainnya 1'ang potensiar dan berkembang di daerah (nepdikbud,1993/1994:2-3)' Dengan demikian permaina; tenis lapangan merupakan sarah satu materipelajaran pend:dikan jasmani yang termasuk dalam kegiatan pitih"n y"ng diberikan dan tercantumdi dalam kurikr':lum sD' selain itu sebenarnya permainan tenis merupakan bagian dari bentukpermainan' nari]un kenyataannya masih belsm dapat dikelompokkan ke dalam materi pokok. Halinilah di antaranya yang mendorong penulis untuk men,asarkan permainan tenis melaluipendidikan jastrani dengan memodifikasi raket ter'is agar sesuai dengan kondisi anak usia sD.
. Pembinaan olahraga di sD^'tl secara tldak langsung materinya telah ctibebankan ke dalamkurikulum mela*r'ri mata pelajaran pendidikan iasmani. t"tateri pencioikan jasmani di sD/tr/|, sepertitelah dikemukakan di depan ada materi pottok (senam, atletik. permainanl oan maten pilihan (diantaranya perrreinan tenis lapangan). Materi pokok yang oioeiiran pada jam pelajaran disebulkegiatan intrakurikuler. sedangkan materi pilihan yang diberikan di luar jam pelajaran tetapidilaksanakan oi sekolah disebut kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakansarana bagi ardak untuk mendapatkan pencfdikan (latihan) otahraga sejak usia dini- pendidikan
olahraga merupakan media bagi anak-anak untuk mengelola dahraga (menetapkan jadwal latihan,pelaksanaan kompetisi, pertandingan dengan sekorah rain) di ruarl", perajaran (Siedentop,2002: 409-411)- Dengan demikian jika program pendidikan lasmani di sekorah, baik sebagaiintrakurikuler rr€upun ekstrakurikuler, dapat dimanfaatkan dengan baik, maka sekolah merupakan

:::""::"]"". 
b€ak untuk pemasalan, pembibitan, dan pembinaan otahraga, di antaranya tenis
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SEGMEN PASAR DAN MITRA KERJA PRODUK RAKET TENIS MODIFIKASI
permainan tenis dapat dimainkan oreh anak-anak sampai dengan orang tua, baik oreh pria

maup[n wanita xetompo* pemulallntuk bermain tenis dapat dimulai pada usia 7-12 tahun,
sebab pada usia 7-9 tahun merupakan saat yang baik untuk latihan{atihangerak dasar, dan pada
usia 1G12 lahun merupakan waktu yang baik untuk belajar keterampilan teknik yang baru
(Engslrom, Forsberg, Apitzsch, 1989: 26). selanjutnya menurut Bompa (2000: B) khusus untuk
usia mulai berlatih tenis lapangan, baik bagi anak putra maupun putri pada usia z_g tahun.
sedangkan untuk mulai masuk ke spesialisasi cabang tenis bagi anak putri pada usia ri-13
tahun, dan bagi anak putra usia 12-14 tahun. Pendapat tersebut diperkuat oleh Gritsch (1ggg: 13)
bahwa penyempurnaan teknik dasartenis untuk putra antara usia 6-13 tahun dan untuk pulri 6.12
tahun. Dengan demikian permainan tenis dapat diajarkan sejak usia muda. rnutaa dari usia Gg
tahun sebagai tahap belajar keterampilan gerak dasar, dan mulai usia 10-14 tahun merupakan
tahap menuju spesialisasi bermain tenis.

Pada umumnya kelompok anak'anak yang berusia 8-12 tahun sebagian waktunya berada dr
lingkungan sD/Ml. oleh karena itu menurut Vannier dan Gallahue (197g: 335-336) kelompok
pelajirr sD merupakan usia emas (gotden age), artinya usia yang tepat untuk meletakkan dasar-
dasar keterampilan gerak. Usia emas anak sD dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) usia bermain,
yakni pada kerompok keras bawah (keras 1,2, dan 3), dan (2) usia pengembangan keterampiran
olahraga, yakni pada kerompok keras atas (kelas 4, 5, dan 6). untuk itu kelompok usia pada anak
sD/Ml merupakan kerompok sasaran daram proses pemasaran, pembibitan, dan pembinaan di
bidang olahraga, termasuk di dalamnya tenis lapangan. Proses tersebut baik untuk jangka panjang,
menengah, maupun jangka pendek. Dengan asumsi bahwa usia anak SD/MI merupakan usia
yang ideai untuk belajar berbagai keterampilan gerak dasar, terutama di bidang keterampilan
olahraga (termasuk permainan tenis lapangan). Adapun upaya yang dilakukan adalah melalui
aktivitas pendidikan jasmani, baik sebagai kegiatan intrakurikuler maupun sebagai kegiatan
ekstrakurikuler' Dengan demikian aktivitas pendidikan jasmani di sD/Ml merupakan salah satu
sarana yang baik untuk sosialisasi aktivitas secara fisik bagi anak_anak.

oleh karena anak-anak usia sD/Ml merupakan lahan yang baik untuk pemasalan permainan
tenis, maka segmen pasar yang paling ideal untuk produk raket modifikasi adalah para siswa
atau anak-anak seusia sD/Ml. Kalau rata-rata jumlah siswa di sD/Ml yang paling sedikit g0 siswa
dan sekolah hanya mampu menyediakan setengah da:.i .jumlah siswa. maka di setiap SD/Ml
minimal memedukan 45 buah raket modifikasi untuk pemDetajaian lenis. selanjutnya, jumlah
yang diperlukan dalam satu Kecamatan, satu Kabupaten dan seterusnya tinggal mengkalikanjumlah SD/MI yang ada. Nampaknya, optimis bahwa produk raket modifikasi tersebut akan dapatlerserap di pasar. sebab berdasarkan hasil penelitian khusus untuk siswa sD, terbuktipembelajaran tenis memakai raket modifikasi lebih cepat dikuasai oleh anak-anak. selanjutnya,
mitra kerja yang perlu dijalin oleh pengusaha industri kecil tentunya adalah pihak sekolah, DinasPendidikan mulai dari tingkat paling rendah sampai yang tertinggi.

MODIFIKASI RAKET TENIS

Modifikasi raket renis merupakan suaru pengubahan ukuran, berat, dan bahan raket yangsisesuaikan denqan kondisi dan kemamouan anak latih. Tuiuan utama modifikasi raket tenisagar anak latih mudah men-Quasai alat dan mempelajari permainan tenis. lde dasar dari permainantenis adarah memukur bora seberum atau sesui3h mantur di rapangan dengan menggunakan
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raket' melewati di atas net dan masuk ke dalam lapangan permainan rawan. Unhrk itu diperrukanperalatan bola' raket' dan lapangan 
""ir* o#"'" tenis. Bora t"ni" ..r"tiiL"cir dan kenyal ser,ingg"bola daoat melaju dengan cepat bila a,p,rrui.'rutrinsga khusus ,-*t 

"*,,-"*r. <tiperrukan b.olayang lunak dan dapal 
.mantul, agar r"';;;;;" keseramatan 

".r*"-fro"us ratihan. peraratanlain yang diperlukan dalam permjn"",""i. 
"olrn raket. cri ."n" ..*"i*'"bagai a,,t perpanjangandari telapak tangan yang digunakan untut r"rrkur bora. Berat ,"*., ,un," standar adarah berkisarantara 12 ons sampai 13'51 ons rrenni. ian"aa coaching certincaiion sistem. .t9g4: 

99).i,*l?f:;:li:::ffi:J:fl'.::?"l"#ak bo'|eh reoinia,i szi;es atau s1,28 cm (Lee,

::Hil:ti:::ill:'"ili:Hf 'ntflt jl"t:j#TlJ;*i,?1#Tiil:::::ilt
lebih pendek o"ri ,t ur"n'"1:;;":,;:::"o 

oanwa raket untuk belajar permainan tenis boreh
oreh karena 

""arrt"n 

sesungguhnYa'

r s k p o s r u r'' o 
" 
n' 

"11 
L"F:ili """T J;::fJ[" J: ffii1; ^J:i ;li',"J: r J : 

-n 
:T;terjangkau dibeli masyarakat berukuran f"O,r, i"r, g0 cm. pada hai umumr12 tahun) rata-rata ting-gi badanny" t.u-* ", 1srr"oiy"nto, o**-. .,nJi, ,?.T::.:#,!,,:T::.

iffi:.'#:::t,.""f;;::n"t rata-rata pertumbuhan tinssi badan anak-anak rndia berkisar antara
( H e m s, ru,n u,, r gs 1, bi' : J;1 rT; 

.itH 
ff i ;Tj"ilU,L'"" 

,jlf ,m. j :l; i: ,"I(1995: 19) tinggi badan anak-anak r.'" *r'i"irn rata-rata berkisar antara 125_i50 cm.Berdasarkan anarisis perbandingan 
"nt"r"'1"t"-r"ta tinggi u"o"n 

"n"t 
yaitu i26_145 cm danpanjang raket g,l,23 cm, maka hanya terdapat seti.in tinggi-baoan 0"" p"nrang r€ket yang reratifkecit' Untuk itu bira berratih tenis paoa ,.;; 

";;"""k menggunakan rakel yang standar, merekaakan mengarami kesuritan oatam uermai;;;;.. Karena.,i.gg, i.;r"; hampir sama denganpanjang raket, sehingga meskipun berat raket cut<up ringar; ,.,"0i 
""in", mengganggu saatmengayunkannya' untuk itu agar permainah tenis mudah diajarkaa dan dikuasai oleh anak-anak,maka dalam proses pembelajarannya pertu mempertimbangkan hal_halbagi ratihan' (b) modifikasi peraratan, (ci;";;;rn bagian ratihar. ,ojir.,lioi,xJ;:il",:,,n1nj'dan (e) jumlah keterampilan atau s"*l f"lio'kombinasikan i._""1,1r,'*.ods. 1997: 41_42).

[."#.lt:il:':TflT:,T"runjukkan oanwa oisi anak-anak serinskari peraratan menjadi kendara
p e r u d m o d n * 

", 
; ; 1: : i""'i # :lr:: T:iii 

i 11,* 5ffi 11. J"Tl::.: 
"f ,?,, J. :*:

ffl'flT:.ffiT,.nlT:?;.":L:.;illalniuni' tup"a" 
'n"r*-"n"r 1Jsia a-rz tahun), maka

Modifikasi raket dirakukan o"it p"o" utrran, berat, maupun bahan yang digunakan sebagairaket' prinsip dasar dari fungsi raket da,"r *1""t""" tenis adarah untuk m(datam memodifikasi perararan raket r"o'n j'ri"r"*an 
pada *"no ."*",'ii;1*:,f,il,i:H:::untuk memodifikasi baik,arat maupun 

"*.'* nr"* 
"darah 

agar o*trt p"rr"inan dapat diajarkan5:inilT;il:l;3j[' Kesuritan ,"*.'* o*"iorpermuoJn o"L* .,["n"arkan teknik densan7)padao".".n,",",i:{#ti:#;11T:il::il::i"tr.1trxi;*:lruru,ii:i
pertimbangan, pertama modifikasi 0""*r*"" 

"n"itcor oengan pertumounan dan perkembangananak-anak' Kedua' modifil<asi untuk r".i"r'il*isipasi aiak-a""* 
"o"rlo'mar daram beraiarketerampitan dan strategi olahraga fa,.0"""0, ,llo, f"gg".t, .tnu6, ,lnri. 

O,eh ka€na iru. menururMccollum (2002:6) seorang guru yang pemerhati .i"r"t y-*9.""'"rl'"i"n 
-engamari danmemodifikasi lingkungan belalar agai ;;r'-;",";;*n rebih mudah dikuasai oren siswa
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Untuk itu, peralatan raket yang digunakan selama proses pembelajaran keterampilan tenis

harus dimodifikasi, baik ukuran maupun bahannya. Bahan raket berasal dari kayu (papan) yang

ringan, panjang pegangan '14 crn dan panjang kepala raket 26 cm. sehingga panjang keseluruhan

faket t 40 crn, dengan diameter kepala raket t 30 cm. Jika dibandingkan dengan ukuran raket

yang standar (81,28 cm), maka raket modifikasi (t 40 cm) hanya setengahnya. Artinya, raket

modifikasi ukurannya lebih kecil daripada yang standar. Dengan menggunakan raket yang
ukurannya diperkecil akan memudahkan anak-anak untuk (1) mendapatkan percepatan ayunan

horisontal yang lebih besar pada saat perkenaan raket limpacf), (2) ketepatan yang lebih tinggi
dalam memukul bola, dan (3) iiiengurangi gerakan pergelangan tangan (wnsf acfion) saat memukul
(Elliot, Kilderry, 1983: 190).

Untuk itu, modifikasi permainan tenis dapat dilakukan oleh perairrvguru dcngar, ;€(r.n!*.rgan
bahwa sumber belajar dapat diperoleh dari bebagai unsur yang ada di sekitamya. Pemanfaatan

sumber belajar oleh pelatih/guru akan membantu proses pembelajaran yang sesuar dengan
kemampuan anak, sehingga par? pelafih/guru selalu dituntut agar kreatif oan be.novast catam
pembelajaran pei'mainan tenis. Selain itu, faktor harga juga sebagai pertirnbangan dalaq .angka

memasalkan permainan tenis. Harga satu raket tenis yang standar mrninral Rp' 2QO.Cf,€.OC ioua
ratus ribu rupiah), harga yang cukup mahal bagi seseorang yang ingin.belajar tenis. Hat itu
merupakan salah satu kendala bahwa di SD/Ml permainan tenis tidak dapat diajarkan karena
rakel mahal. Untuk itu, konsep modifikasi produk raket tenis adalah murah, agar permainan tenis
udpat dimasalkan di SD/MI. Dengan memakai bahan raket dari papan dapat lebih hemat, yaitu
bahan papan kayu sepanjang 4 meter seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dapat dibuat
menjadi 10 raket. llarga mentah satu raket menradi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), bila
dengan ongkos finishing diasumsikan menjadi Rp. 20.000,00 (dua 5ruluh :'ibu rupiah) per raket.
Selanjutnya, dengan asumsi harga satu raket tenis yaiig standar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu
rupiah), rnaka bila dibelikan raket kayu akan mendapatkan't0 raket modifikasi.

Pada dasarnya pembuatan raket tenis modifikasi sangat mudah, sehingga setiap orang
dewasa dapat memproduknya. Hal itu merupakan kelemahan produk raket modifikasi, karena
mudah ditiru oleh siapapun. Untuk itu diperlukan standarisasi produk baik dari ukuran, berat, dan
bahan yang digunakan, sehingga setiap produknya memiliki kualifikasi yang sama. Dengan
semakin benyak produk raket tenis modifikasi, maka pembelajaran tenis di tingkat SD/MI mudah
dilaksanakan. Semakin banyak siswa SD/MI belajar bermain tenis semakin banyak jumlah calon
petenis yang diseleksi, sehingga ke depan banyak petenis handal yang mampu mengharumkan
nama bangsa dan negara dipercaturan tenis dunia.

DAMPAK RAKET MODIFIKASITERHADAP TENIK TENIS

Konsep dasar memodifikasi raket tcnis agar proses pembelajaran permainan tenis kepada
para pemula menjadi mudah dikuasai. Berdasarkan hasil penelitian kepada para siswa SD,
terbukti memakai raket modifikasi permainan tenis menjadi lebih cepat dan lebih baik dikuasai
oleh siswa SD (Sukadiyanto, 2004: 197). Manfaat raket modifikasi selain untuk belajar keterampilan
bermain tenis, juga dapat sebagai sarana mempelajari kemampuan koordinasi siswa. Sedangkan
untuk tingkat mahasiswa dengan tiga kelompok sampel, sampel I diajar terus-menerds memakai
raket standar. oampel ll diaiar terus-menerus memakai raket modifikasi, dan sampel lll diajar
setengah tatap muka diawal memakai raket modifikasi dan setengah tatap muka diakhir tatao
muka memakai r;':et standar. Setelah akhir perlakuan di tes keterampilan groundstrokesnya,
lerbukti kelompot sampel lll untuk kelompok mahasiswa lebih baik (Sukadiya,rio, dkk.,2004:28).
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Dengan demiklan secara leknis tidak ada dampak yang negatif terhadap penguasaan teknik
bermain tenis bila belajar memakai raket modifikasi. Sebab tujuan dari modifikasi rakel adalah
untuk memudahkan penguasaan keterampilan bermain tenis, bukan sebaliknya untuk merusak
tenik Dengan raket yang lebih kecil, maka bagi pemula akan meningkatkan kepekaan perasaan
terhadap bola (ba/t feeling|, awal belajar bermain tenis adalah melatih perasaan terhadap bola.
Selain itu, memudahkan petenis pemula dalam melakukan penyesuaian jarak pukul (ad.lusrnenf)
antara posisi berdiri dan tempat bola dipukul. Sebab fungsi raket sebagai perpanjangan dari
telapak tangan, sehingga raket yang relatif kecil memudahkan petenis dalam memukul boia
menjadi selalu akurat.

PENUTUP

Produk raket tenis modifikasi dapat memberikan dampak yang besar daram upaya
pengembangan permainan tenis secara mudah, murah, manfaat, dan masal. Dengan jumlah
SD/MI yang cukup banyak jumlahnya, maka produk raket tenis modifikasi tersebut tentu memiliki
pangsa pasar yang besar. Harapan selanjutnya adalah dapat membantu proses pemasalan dan
pembibitan permainan tenis melalui aktivitas penjas di SD/Ml, sehingga permainan tenis menjadi
materi inti dalam penjas. Selain itu, dampak bagi kalangan industri kecil lentu akan memberikan
kesempatan kerja baru.
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DISKUSI HASIL SEMINAR

Perlanyaan:

u"{
.K

't

1.

2.

3.

4.

5.

Bagaimana dampak raket tenis modifikasi lerhadap proses pembelajaran?
Bagaimana dampak raket tenis modifikasi terhadap penguasaan teknik bermain tenis?Lebih cepat mana orang yang belajar memakai raket modifikasi atau raket asli?Apakah raket modifikasi mampu sebagai obyek industri, karena mudah ditiru oreh siapapun?Diperlukan adanya standarisasi raket tenis modifikasi.

Jawaban:

Konsep dasar memodifikasi raket tenis agar permainan tenis menladi mudah dikuasar orehpara pemula' Berdasarkan hasil penelitian kepada para siswa sD. terbukti memakai raketmodifikasi permainan tenis menjadi lebih cepat dan lebih baik dikuasai oteh siswa SD (Sukadiyanro2004: 197)' Manfaat raket modifikasi selain untuk belajar keterampiran bermain tenis, juga dapa!sebagai sarana mempelajari kemampuan koordinasi siswa. penelitian pada tingkat mahasiswadengan tiga kelompok sampel' kelompok I diajar memakai raket standar, sampel ll diajar memakarraket modifikasi' dan sampel lll diajar8 tatapmuka diawal memakai raket modifikasi dan I tatapmuka diakhir memakai raket standar' setelah akhir perlakuan di tes terbukti kelompok sampel lllketerampitan groundstrokesnya tebih baik (Sukadiya.t",-;;;., ;;;;l ;;;"""secara teknis tidak ada dampak negatif terhadap penguasaan teknik bermain tenis bila berajarmemakai raket modifikasi' sebab tujuan memodifikasi raket untuk memudahkan penguasaanketerampirbn bermain tenis, bukan sebariknya untuk merusak tenik. Dengan raket yang rebihkecil, bagi pemura akan meningkatkan kepekaan perasaan terhadap bora (bart feering),di manaawar berajar bermain tenis adarah meratih p"r"r""n terhadap bora. serain itu, memudahkanpetenis pemula dalam melakukan penyesuaian jarak pukul (adjusmen0 antara posisi berdiri dantempat bora dipukur. sebab fungsi raket sebagai perpanjangan terapak tangan, sehingga raketyang kecil memudahkan petenis dalam memukul bola menjadi akurat.Prinsip dasar dari fungsi raket dalam permainan tenis adalah untuk memukul bola, sehinggadalam memodifikasi peralatan raket lebih diutamakan pada fungsi raket itu sendiri. lnti dari ideuntuk memodifikasi baik aiat maupun teknik gerak adalah agar bentuk permainan dapat diajarkankepada anak-anak' Kesuiiian teknik dapat jipermudah 
daram mengayarkan teknik dengan caramemodifikasi perratannya, agar dapat mengembangkan konsep dasar bermain. Modifikasidilakukan dengan dua pertimbang"n, p"rt-"ra modifikasi dirakukan agar cocok denganpertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Kedua, modifikasi untuk menjamin partisipasi anak-anak agar optimar daram berajar keterampiran dan strategi orahraga, sehingga guru yang pemerhatiadalah yang secara ajeg mengamati dan memodifikasi lingkungan belajar agar materi perajaranlebih mudah dikuasai oreh siswa. Dengan runggun"r"n raket yang ukurannya diperkecir akanmemudahkan anak-anak 

lntut 
(r) menoapattan--percepatan ayunan horisontar yang rebih besarpada saat perkenaan 'akel (impacQ, (2) ketepatan yang lebih tinggi dalam memukul bola, dan (3)mengurangi gerakan pergelangan tangan (wnsf acfion) saat memukul.Pada dasarnya pembuatan raker tenis modifikasi sangat mudah, sehingga setiap orangdewasa dapat memproduknya Hal itu merupakan kelemahan produk raket modifikasi, karenamu'iaii v-iiiri'i oieii siapaprirr' uniui iiu dip,erii:ian sianciaiisasi prociuk baik ciari ukuran, berat, danbahan yang ciigunakan, sehingga setiap produknya memiriki kuarifikasi yang sama. Dengansemakin banyak produk rakel tenis modrfikasi. maka pembelajaran tenis di iingkat SD/Ml mudahdilaksanakan semakin banyah srswa sDfivri beia,ar bermain tenis semakin banyak jumrah caron
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petenis yang diseleksi. sehingga ke depan banyak petenis handal yang mampu mengharumkan

nama bangsa dan negara dipercaturan tenis dunia.
standarisasi raket lenis modifikasi, yaitu bahannya berasal dari kayu (papan) yang ringan,

panjang pegangan 14 cm dan panjang kepala raket 26 crn, sehingga panjang keseluruhan raket
i 40 crn. dengan diameter kepala raket t 30 cm. Jika dibandingkan dengan ukuran raket yang
standar (81,28 cm). maka raket modifikasi (t 40 cm) hanya setengahnya. Artinya, raket modifikasi
ukurannya lebih kecil daripada yang standar. Untuk itu, modifikasi permainan tenis dapat dilakukan
oleh pelatih/gr..: dengan pertimbangan bahwa sumber belajar dapat diperoleh dari bebagai
unsur yang ada di sekitarnya. Pemanfaatan sumber belajar oleh pelatih/guru akan membantu
proses pembelaiaran yang sesuai dengan kernampuan anak. sehingga para pelatih/guru selalu
ditunlut agar kreatif dan bervrovasi dal"am tternbe€rr-an permainan tenis. Selain rtu, faktor harga
juga sebagai pertimbangan dalam rangka memasalkan permainan tenis. sebab salah satu
kendala permainan lenis tidak dapat diaiarkan di SDMI karena raket mahal. Untuk itu, konsep
modifikasi produk raket tenrs adalah murah. agar oermainan tenis dapat dimasalkan di SD/MI.

Produk raket tenis modifikasi dapai mcmbcrrkan dampak yang besar dalam upaya
pengembangan permainan tenis secara muctah '"rurah, manfaat, dan masal. Dengan jumlah
SD/Ml yang cukup banyak jumlahnya, maka produk raket lenis modifikasi tersebut tentu memiliki
pangsa pasar yang besar. Harapan selanjutnya adalah dapat membantu proses pemasalan dan
pembibitan permainan tenis melalui aktivitas penjas ili SD/MI, sehingga permainan lenis menjadi
materi inti dalam penjas. Selain itu, dampak bagi kolangan industri kecil tentu akan memberikan
kesempatan kerja baru.
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