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KATA PENGANTAR 

Sasaran utama program-program Koordinasi Bidang Akademik I (KPBA I) yang 

merupakan bagian dari Proyek Operasi Perawatan Fasilitas (OPF) adalah peningkatan 

sarana pendidikan. Upaya peningkatan sarana tersebut dilakukan melalui penyusunan 

bahan ajar; penyempurnaan panduan penyusunan karya ilmiah; indeks skripsi, tesis, dan 

disertasi; kumpulan artikel skripsi; evaluasi kurikulum; dan penyediaan bahan habis 

pakai untuk praktikum, perkuliahan, dan seminar dan lokakarya. 

Buku penunjang perkuliahan ini merupakan salah satu hasil dari Koordinasi 

Pelaksana Bidang Akademik I Proyek Operasi Perawatan Fasilitas yang penyusunannya 

diharapkan dapat memberikan dampak ganda. Dengan tersedianya buku ini diharapkan 

perkuliahan terselenggara dengan lebih lancar dan lebih optimal karena mahasiswa 

terbantu dalam mengikuti kuliah. Selain itu, penulisan buku ini diharapkan dapat 

memberikan kesempatan dan rangsangan kepada para dosen untuk mengembangkan 

kreativitas mereka dalam menulis buku. 

Untuk menjaga kualitas isinya, buku ini disusun secara bertahap. Hasil penulisan 

tahap permulaan diujicobakan dalam perkuliahan. Berdasarkan masukan-masukan 

dalam uji coba tersebut, penulis diharapkan melakukan penyempurnaan pada tahap 

berikutnya, sehingga pada akhirnya buku itu pantas untuk diterbitkan. 

Kepada penulis dan Koordinasi Pelaksana Bidang Akademik I Proyek Operasi 

Perawatan Fasilitas kami sampaikan ucapan terima kasih atas terselesaikannya buku ini. 

Saran dan komentar kami harapkan dari semua pihak untuk bahan penyempurnaan pada 

tahap penyusunan buku berikutnya. 

 

 Malang, 2 Desember 1994 

 Pembantu Rektor I, 

 

 

 NURIL HUDA, Ph.D. 

 NIP 130517570
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KATA PENGANTAR 

 

Penyusunan buku ini didasarkan oleh keinginan untuk melengkapi bahan 

pustaka penunjang perkuliahan tenis Meja bagi mahasiswa Program Olahraga dan 

Kesehatan FIP IKIP Malang, terutama buku yang.bermaterikan pokok-pokok bahasa 

yang relevan dengan keberadaan mahasiswa sebagai calon pendidik, disamping tidak 

menutup kemungkinan sebagai pelatih yang aktifitasnya diorientasikan pada prestasi 

tinggi, yaitu melahirkan atlit-atlit yang handal. 

Materi yang tercakup dalam buku ini mempunyai nilai lebih, terutama dari aspek 

cakupan yang representatif terhadap seluruh bahasan tentang Tenis Meja mulai dari 

materi sejarah, tehnik, taktik, latihan, peraturan, penyelenggaraan pertandingan sampai 

pada tes-tes ketrampilan yang pernah diteliti. Masalahnya tinggal' kreatifitas pemakai 

buku ini dalam mengembangkan materi untuk tujuan pendidikan maupun prestasi, 

karena pembahasan dalam buku ini memberi peluang untuk mengembangkan lebih 

lanjut.  

Ueapan terima kasih penyusun sampaikan pada pihak-pihak yang telah 

membantu terselesaikannya penyusunan buku ini, terutama kolega dan mahasiswa POK 

FIP IKIP Malang, atas bantuan kerjasa yang terbina dengan baik. Dan dengan senang 

hati kami menerima kritik yang sifatnya membangun dari para pemakai buku ini demi 

kesempurnaan lebih lanjut. Akhirnya, harapan penyusun semoga buku ini bermanfaat 

bagi siapa saja yang berminat dan berkecimpung dalam olahraga Tenis Meja, baik 

sebagai bahan pustaka untuk kegiatan pendidikan maupun untuk pencapaian prestasi.  
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BAB I 

SEJARAH TENIS MEJA 

 

Tujuan 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda dapat menjelaskan perkembangan 

permainan tenis meja mulai saat dikenal sampai pada era perlembagaan formalnya. 

Secara khusus Anda diharapkan mampu untuk : 

1. Menjelaskan bentuk awal permainan tenis meja sebelum adanya pelembagaan 

formal. 

2. Menjelaskan proses pelembagaan tenis meja. 

3. Menyebutkan tujuan ITTF dalam perkembangan tenis meja. 

4. Menjelaskan proses pelembagaan tenis meja ditingkat Asia. 

5. Menjelaskan perkembangan tenis meja di Indonesia sebelum kemerdekaan. 

6. Menjelaskan proses pelembagaan tenis meja di Indonesia. 

 

A. Umum 

Bentuk olah raga tenis meja yang sekarang kita kenal, sangat berbeda sekali 

dengan saat permulaan orang memainkannya. Tenis meja mulanya dikenal sebagai 

sarana hiburan ringan bagi masyarakat, tidak ada aturan yang bersifat baku/resmi 

tentang ukuran lapangan, pemukul, jaring/net, bola, serta perlengkapan-perlengkapan 

lainnya. Tetapi yang jelas tenis meja ini berasal dari permainan Lawn tennis kuno, dan 

bersama badminton, permainan ini populer di Inggris pada pertengahan ke dua abad 19. 

Pada waktu tersebut orang menyebutnya dengan sebutan permainan "PING 

PONG” yang berasal dari bunyi perkenaan antanra bola dengan meja atau pemukulnya, 

cara memukulnyapun sama dengan permainan tenis lapangan, yaitu boleh dipukul 

langsung sebelum menyentuh meja (Volley) atau dipukul setelah bola menyentuh meja 

(Half Volley). Ketidakbakuan aturan ini menyebabkan tenis meja dianggap sebagai 

sekedar hiburan sehabis makan malam” yang menjadi kegemaran golongan masyarakat 

tertentu, bukan sebagai olahraga. 

Tahun 1903, dari golongan masyarakat tertentu tersebut mulai mengeluarkan 

peringatan terhadap penggunaan busana lengkap bagi pria dan wanita yang melakukan 



2 
 

 
 

permainan ini (etika berpakaian), serta mulai dirintisnya pemberian petunjuk teknis 

mengenai pemukul/bat, pegangan /grip dan taktik permainan. 

Tahun 1905-1910, permainan ini menjadi populer di Eropa Tengah dan dengan 

perubahan-perubahan pada hal tertentu, permainan ini mulai menyebar ke kawasan 

Jepang, Cina dan Korea, tetapi mungkin disebabkan ketidakbakuar aturan yang ada, 

atau terdesak oleh cabang olahraga lain yang lebih elit dan lebih dulu memasyarakat, 

pingepong mulai memudar penggemarnya di Eropa, hanya di Inggris dan Wales saja 

yang masih bertahan, ini terjadi pada permulaan tahun dua puluhan.  

Dari ungkapan-ungkapan di atas, nampaknya sulit sekali menyebutkan siapa, 

darimana dan kapan tenis meja ditemukan. Ada sumber lain yang menyatakan, bahwa 

dari lektur-lektur diketahui, pada akhir abad 19 beberapa perwira di daerah koloni 

Inggris di Afrika Selatan telah mencoba. Permainan tenis lapangan di atas meja, sebagai 

rekreasi di waktu luang. Heja yang dipakai tidak ada ketentuannya, jaring/net yang 

dipakai terbuat dari tali sepatu atau perban yang dikaitkan ujungnya pada kursi yang 

berada ditengah-tengah kedua sisi meja, pemukulnya terbuat dari kayu yang bentuknya 

seperti raket pada tenis lapangan, bolanya memakai bola tenis lapangan, cara 

memainkannya sama dengan tenis lapangan. 

Pada awal abad 20, terjadi perubahan besar-besaran yang meyangkut perubahan 

nama dari ping-pong berubah menjadi TABLE TENNIS, bola yang digunakanpun 

bukan dari karet tetapi dari bahan seluloid, hasil dari penemuan insinyur Inggris yang 

bernama JAMES GIBB. Pada era inilah perkembangan tenis meja melaju dengan 

pesatnya dengan terbentuknya asosiasi-asosiasi (persatuan) Tenis Meja Nasional, dan 

standardisasi peraturan mulai disusun. 

 

B. Pelembagaan Tenis Meja 

Pada tanggal 15 Januari 1928 di Berlin, atas prakasa Dr. GREGG LEHMANN 

dari Jerman, diadakan pertemuan untuk membahas masalah tenis meja. Hasil pertemuan 

ini adalah memberikan kepercayaan kepada Inggris untuk mengadakan pertandingan 

tenis meja skala internasional, yang pada waktu itu masih disebut sebagai “Kejuaraan 

Eropa“ yang akan dilaksanakan pada akhir bulan di tahun 1928 itu juga.  
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Kejuaraan yang diadakan di MEMORIAL HALL, FARRINGDON STREET, 

pesertanya berasal dari negara Austria, Cekoslovakia, -Denmark, Inggris, Jerman, 

Hungaria, India, Swedia dan Wales. Henyertai kejuaraan ttersebut, pada tanggal 12 

Desember 1928, diadakan pertemuan antar wakil-wakil negara peserta, yang hasilnya 

berupa kesepakatan tentang : 

1. Kesepakatan tentang Anggaran 'Dasar dan Peraturan Pertandingan. 

2. Kejuaraan yang tadinya bernama kejuaraan ErOpa diubah menjadi Kejuaraan 

Dunia yang pertama. 

3. Terbentuknya ITTF (International Table Tennis Federation). 

4. Terpilihnya Hr. HON. IVOR HONTAGU dari Inggris, sebagai Presiden ITTF. 

Berawal dari pertemuan di London-Inggris itulah akhirnya kejuaraan tenis meja 

dunia diadakan tiap 2 tahun sekali, pada tahun 1987, Mr. HON. IVOR HONTAGU, 

yang telah menjadi presiden ITTF selama 41 tahun, dengan alasan kesehatan dan usia, 

atas kesepakatan konggres akhirnya mengundurkan diri dan digantikan oleh H. ROY 

EVANS, OBE dari Wales. 

Pada bulan September tahun 1981, di Baden-Baden, Komite Olimpiade 

Internasional (IOC) menetapkan tenis meja harus dimasukkan ke dalam program 

olimpiade dan mulai dipertandingkan pada Olimpiade ke 24 di Seoul-Korea Selatan 

tahun 1988.  

 

C. Perkembangan Tenis Meja di Asia 

Usaha-usaha untuk mengorganisir tenis meja di Asia diawali ketika 

diselenggarakan kejuaraan dunia di Bombay India, bulan Pebruari tahun 1952. Event 

tersebut mendorong negara-negara di Asia untuk membentuk Federasi Tenis Meja Asia 

atau The Table Tennis Federation of Asia (TTFA). 

Federasi ini telah sukses menyelenggarakan kejuaraan tenis meja tingkat Asia 

sebanyak 10 kali, tetapi beberapa negara di Asia kurang puas dengan TTFA, yang 

dianggap kurang mampu menghimpun seluruh kekuatan tenis meja di Asia, 

sebagaimana yang temaktup dalam anggaran dasar TTFA. Maka pada bulan Maret 

1972, perwakilan tenis meja Cina, Jepang dan Korea mengadakan pertemuan di Beijing 

untuk merombak TTFA. Tanggal 7 Mei 1972, atas persetujuan 16 negara anggota 
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TTFA, maka dibentuklah Asian Table Tennis Union (ATTU) sebagai ganti TTFA yang 

mewakili pertenismejaan Asia.  

Kelanjutan dari berdirinya ATTU, maka pada bulan September tahun 1972 di 

Beijing diselenggarakan Kongres ATTU I dan Kejuaraan Asia I. Tujuan ATTU ialah : 

Untuk mempererat tali persahabatan antar pemain tenis meja dan rakyat negara-negara 

Asia, dan untuk memperdalam hubungan persahabatan dengan kontingen di luar negara 

Asia. 

Untuk mempertinggi populerisasi, pengembangan dan prestasi tenis meja di Asia, 

dengan dasar pokok persamaan hak, serata saling hormat-menghormati antar sesama 

anggota Uni, besar maupun kecil, serta konsultasi demokratif. 

ATTU mendapat pengakuan resmi sebagai satu-satunya wadah resmi yang 

mengatur pertenismejaan di Asia dari ITTF pada tahun 1975, ketika diadakan general 

meeting ITTF ke 33 di Calcutta-India. 

 

D. Perkembangan Tenis Meja di Indonesia 

Perkembangan tenis meja di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah 

perjuangan bangsa dalam menghadapi kolonial Belanda.; Di Indonesia, tenis meja baru 

dikenal pada tahun 1930, ketika itu pelakunya hagyalah dari kalangan orang-orang 

Belanda dan kalangan tertentu dari pribumi, seperti para pejabat pribumi serta 

keluarganya. pelaksanaannya pun hanya terbatas pada balai-balai pertemuan dan masih 

dianggap sebagai suatu permainan untuk mengisi waktu luang. 

Sekitar tahun 1940 banyak didirikan klub ping-pong di lembaga-lembaga 

tertentu, seperti sekolahan dan kantor pemerintah, sehingga bagi bangsa Indonesia, 

hanya kalangan tertentu pula yang dapat memainkannya. 

Setelah Indonesia merdeka, mulailah terjadi penyebaran permainan ping-pong 

ke khalayak ramai, dan pada tanggal 5 Oktober 1951, di Surabaya diadakan Kongres I 

yang menghasilkan berdirinya Persatuan Ping-pong Seluruh Indonesia (PPPSI). 

Berawal dari sinilah diadakan pemasyarakatan olahraga ping-pong ke seluruh lapisan 

masyarakat yang ada. 
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Pada tahun 1958, di Surabaya diadakan Kongres Ping-Pong yang menghasilkan 

keputusan : merubah PPPSI menjadi PTHSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh 

Indonesia. 

Pada tahun 1960 PTHSI telah diterima sebagai salah satu anggota TTFA, 

kemudian pada tahun 1961 PTMSI diterima sebagai anggota penuh dari ITTF. Setelah 

itu, PTHSI aktif mengikuti kejuaraan-kejuaraan resmi tingkat Asia maupun tingkat 

dunia, yaitu antara lain : 

1. Tahun 1963 regu putra-putri mengikuti kejuaraan dunia ke 27 di Praha. 

2. Tahun 1965, untuk kedua kalinya mengikuti Kejuaraan Dunia ke 28 di Ljubljana 

Yugoslavia.  

3. Tahun 1966 sewaktu berlangsungnya Asian Games ke 5 di Bangkok. 

4. Tahun 1967, tim putra dikirim ke Kejuaraan Dunia ke 29 di Stockholm-Swedia. 

5. Tahun 1967, pada kejuaraan Asia ke 8 di Singapura. 

6. Tahun 1968, Indonesia selaku tuan rumah kejuaraan Asia ke 9. 

7. Tahun 1969, untuk ketiga kalinya mengikuti Kejuaraan Dunia ke 30 di Munich-

Jerman. 

8. Tahun 1970, mengikuti Kejuaraan Asia di Nagoya-Jepang khusus tim putra. 

9. Tahun 1971, pada kejuaraan dunia ke 31 di Nagoya-Jepang mulai ada peningkatan 

prestasi. 

10. Tahun 1972, Indonesia kembali menjadi tuan rumah kejuaraan Asia, prestasi yang 

diraih adalah sebagai runner up untuk tim senior putra/putri dan juara untuk tim 

yunior putra. 

11. Tahun 1973, Indonesia mengikuti kejuaraan dunia ke 32 di Sarajevo-Yugoslavia. 

 

Keikutsertaan Indonesia pada kejuaraan-kejuaraan resmi terus berlangsung 

sampai sekarang dengan prestasi yang menunjukkan fluktuasi, hal ini dapat saja terjadi 

mengingat perkembangan tenis meja di negara-negara lain berlangsung dengan cepat 

dan penggunaan teknologi canggih untuk mencetak atlitpun digunakan, terutama dalam 

pemilihan jenis karet pemukul, sarana dan prasarana latihan, proses. latihan dan 

evaluasinya, serta usaha-usaha pembibitan atlit sejak dini. 
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RANGKUMAN 

Perkemtangan awal tenis meja diorientasikan sebagai permainan untuk mengisi 

waktu luang dengan bentuk permainan yang merupakan modifikasi permainan yang 

lebih dulu populer, yaitu tenis lapangan dan badminton, dan pelakunyapun terbatas pada 

kalangan tertentu saja, sehingga sulit diketahui dengan pasti siapa, kapan dan dimana 

untuk pertamakalinya tenis meja dilakukan. 

Selaras dengan peningkatan apresiasi terhadap upaya peningkatan kesehatan 

dengan melakukan aktifitas gerak, permainan tenis meja berkembang diseluruh lapisan 

masyarakat dengan terciptanya pembakuan aturan-aturan pelaksanaannya yang 

dilakukan oleh lembaga resmi hasil pertemuan wakil-wakil dari berbagai negara. 

Bertolak dari hal ini penyebaran permainan ini sampai juga di Indonesia, walaupun 

masih dalam keadaan terjajah, sehingga setelah merdeka, perkembangannya menjadi 

semakin pesat. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan bentuk awal permainan. tenis meja sebelum terjadinya pelembagaan 

formal oleh ITTF ! 

2. Bagaimana proses pelembagaan tenis meja ? 

3. Apa tujuan dibentuknya ITTF ? 

4. Bagaimana proses pelembagaan tenis meja di tingkat Asia ? 

5. Bagaimana perkembangan tenis meja di Indeonesia sebelum merdeka ? 

6. Bagaimana proses pelembagaan tenis meja di Indonesia? 

 



 
 

7 
 

BAB II 

TEKNIK-TEKNIK DASAR DALAMNTENIS MEJA 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda dapat menjelaskan berbagai teknik-

teknik dasar tenis meja dan proses pelaksanaannya.  

Secara khusus anda dapat diharapkan mampu untuk : 

1. Menjelaskan teknik pegangan/grip. 

2. Menjelaskan karakteristik pukulan-pukulan tenis meja. 

3. Menjelaskan bentuk-bentuk pukulan tenis meja. 

4. Menjelaskan proses pelaksanaan pukulan-pukulan tenis meja. 

 

A. Teknik Pegangan/Grip 

     Secara umum pegangan/grip pada tenis meja dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: 

l. Pegangan tangkai pena (Penholder Grip) 

2. Pegangan jabat tangan (Shakehand Grip) 

dua jenis pegangan di atas bisa mempunyai variasi-variasi dalam menempatkan jari 

tangan, sehingga antara atlit yang satu tidak sama dengan atlit yang lain, walaupun jenis 

pegangan yang digunakan sama, hal ini tergantung dari kebiasaan yang dilakukan atlit 

bersangkutan dan pegangan yang terbaik bagi atlit adalah pegangan yang seSuai dan 

serasi dengan kebiasaan yang telah dirintis serta ditekuni sejak awal. 

 

1. Pegangan Tangkai Pena (Penholder Grip) 

Pegangan ini sering disebut sebagai pegangan gaya Asia. karena banyak sekali 

pemain Asia yang menggunakannya dan tipe pemain Asia cocok dengan pegangan ini, 

yaitu tipe penyerang (offensif) dan rata-rata postur tubuhnya relatif pendek sehingga 

gerak kaki cenderung lincah. 

Keuntungan penholder grip ini mempunyai waktu yang lebih capat dalam 

memukul bola. karena hanya menggunakan satu permukaan bat saja, sedang 

kelemahannya, pukulan backspin tidak sekuat (putarannya) pemain yang menggunakan 

shakehand grip. 
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 Teknik pegangan tangkai pena ini mirip dengan kalaikita memegang pena saat 

menulis, yaitu tangkai bat dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk, sedang tiga jari 

lainnya difungsikan sesuai dengan jenis pukulan yang dilakukan. Tiga jari ini berada di 

belakang bat untuk memberi tekanan dan untuk merubah sudut bat sesuai keinginan 

pemukul. 

Gmb. 1 Penholder Grip 

 

2. pegangan Jabat Tangan 

 Pegangan ini dering disebut sebagai pegangan gaya Eropa (Western Style) yang 

cenderung mempunyai tipe bertahan atau kombinasi bertahan dan menyerang 

karenadengan pegangan jabat tangan pemain mempunyai variasi pukulan yang banyak, 

baik forehand maupun backhand, sedang kelemahannya gerak pergelangan tangan tidak 

sebebas/ seluas pegangan tangkaipena.  

 Teknik pegangan jabat tangan ini mirip dengan klau kita berjabat tangan, untuk 

melakukan pegangan ini, letakkan batdiatas meja, angkat bat dengan daunnya dengan 

tangan yang tidak digunakan memukul, lalu ganggam tangkainya seolah olah berjabat 

tangan, hasilnya akan nampak ibu jari berada di muka bat, jari telunjuk berada di 

belakang bat sebagai penahan, sedang ketiga jari lainnya mencengkram tangkai bat. 

 Variasi pegangan jabat tangan ini biasanya ditentukan oleh posisi jari telunjuk 

yang berada di belakang bat sebagai penahan. Untuk menghasilkan pukulan forehand 

keras, jari telunjuk didorong masuk sejauh-jauhnya guna lebih kuat dalam memberikan 

tekanan bat. 

Gmb. 2 Shakehand Grip 
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B. Posisi Siap (Ready Position) 

Posisi siap ini penting dalam tenis meja, terutama dalam' rangka mengembalikan 

bola lawan. Makin siap posisinya, makin efektif dan efisien pukulan pengembaliannya, 

artinya posisi siap yang baik akan mengakibatkan kemudahan pemain menjangkau bola, 

kemanapun bola itu diarahkan, juga posisi yang baik akan memudahkan pemain dalam 

melangkahkan kaki (foot work) dalam menyongsong bola. 

Posisi siap dalam tenis meja hendaknya dilakukan dengan rileks namun tetap 

waspada, yaitu dengan terus mengamati gerakan lawan. Kunci-kunci pokok posisi siap 

adalah sebagai berikut : 

1. Berdiri di belakang meja dengan jarak yang sesuai jangkauan tangan. Cara 

menemukan jarak tersebut ialah dengan mencoba mengulurkan tangan yang 

memegang bat ke meja sampai dapat menyentuh bat ke meja. 

2. Pandangan selalu ke depan dengan badan sedikit membungkuk, lutut sedikit 

ditekuk, kedua kaki dibuka selebar bahu dan bertumpu pada ujung kaki, berat badan 

3. sedikit ke depan. 

4. Bat dipegang di depan badan, tangan pemegang bat ditekuk, sedang tangan bebas 

menyesuaikan dengan prinsip tetap menjaga keseimbangan. Untuk pegangan jabat 

tangan, tangkai bat hendaknya lebih rendah daripada daun bat, yaitu mengarah ke 

bawah, sedang daun bat mengarah ke depan atas. 

Posisi siap seperti disebutkan di atas harus tetap dilakukan setelah memukul 

bola, jadi setelah melakukan jenis pukulan apapun, pandangan mata jangan sampai 

lepas dari bola dan secepat itu pula harus berusaha membuat posisi _siap 

seperti di atas. 

Gmb. 3 Posisi siap 
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C. Karakteristik Olahraga Tenis Meja 

Tiap-tiap olahraga pasti mempunyai ciri khas yang berbeda dengan cabang 

olahrga lainnya. Dalam tenis meja, ada 'tiga ciri khas dalam memainkan bola untuk 

memperoleh point/angka, yaitu : 

1. Kecepatan (Speed). 

2. Penempatan (Placement). 

3. Putaran (Spin). 

Ketiga ciri khas di atas perlu dipahami oleh siapapun yang berkecimpung 

langsung dalam upaya meningkatkan prestasi tenis meja, agar proses pembibitan dan 

proses latihan terarah pada karakter tadi, sehingga kegiatan yang dilakukan 

dapat berlangsung secara efektif dan efisien. 

 

l. Kecepatan (Speed) 

Siapapun akan mengakui bahwa tenis meja merupakan cabang olahraga yang 

tercepat dalam menggerakkan bola. hal ini dapat dilihat dari daya pantul bola yang 

begitu tinggi terhadap, meja dan terhadap, bat yang dilapisi karet, apalagi 

dimainkanpada medan yang relatif kecil. 

Oleh karena itu, kondisis fisik yang berperan dalam tenis meja adalah 

kecepatan reaksi dan kelincahan dalam mengantisipasi bola yang cepat, disamping 

kondisi fisik lainnya, seperti kesegaran jasmani, sebagai syarat mutlak pemain yang 

baik. Kekhasan kecepatan dalam tenis 'meja banyak dimanfaatkan untuk memperoleh 

angka, yaitu dengan cara melakukan serangan kilat (fast attack). 

2. Penempatan (Placement) 

Tak .jarang dijumpai pemain yang bertipe bertahan (defensif) yang 

mengandalkan kemampuan dalam menempatkan bola pada sasaran-sasaran tertentu 

dalam usaha memenangkan pertandingan. Tipe ini membutuhkan ketenangan, 

ketepatan (accuracy) dan keuletan dalam memukul bola dengan beragam jenis 

pukulan yang dipunyai untuk menghasilkan arah bola yang sesuai dengan 

keinginannya. 



11 
 

 
 

Tipe pemain seperti ini biasanya mencoba menempatkan bola pada sasaran 

tertentu yang merupakan titik lemah lawan, dengan harapan angka dapat 

diperolehnya karena lawan membuat kesalahan sendiri, bukan karena dimatikannya. 

3. Putaran (Spin) 

Putaran merupakan ciri khas yang menonjol dalam tenis meja, hal ini 

mengingat bola tenis meja yang terbuat dari seluloid sangat peka sekali terhadap 

gesekan bat yang dilapisi karet. Dengan mengandalkan pukulan- pukulan tertentu 

yang menghasilkan putaran pada bola, diharapkan lawan mengalami kesulitan dalam 

pengembaliannya. 

Secara umum, putaran (spin) dalam tenis meja dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis, yaitu 

a. Putaran ke Depan  

Putaran tipe pertamam ini biasanya merupakan hasil pukulan top spin, 

yaitu dengan cara menggesekkan bola pada bat yang tersyun ke atas. Hasil 

pukulan ini mengakibatkan bola berputar ke depan laju bola lambat dan 

membentuk lintasan melengkung tajam/parabola, setelah menyentuh meja lawan 

akan memantul dengan cepat. Akibat dari hal ini, jika lawan kurang sempurna 

pukulan 'pengembaliannya, maka bola akan cenderung naik/ke atas. Lihat Gmb. 4. 

 

Gmb. 4 

 

b. Putaran ke Belakang 

Biasanya merupakan hasil pukulan back spin, yaitu dengan cara 

menggesekkan bola pada bat yang terayun ke bawah, akibatnya bola akan 

melaju/berputar ke belakang dan membentuk lintasan datar, setelah 

menyentuh meja lawan, bola cenderung memantul lamban. Jika lawan kurang 

sempurna pukulan pengembalianny, maka bola akan cenderung 

menukik/menyangkutt net. Lihat Gmb. 5. 
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Gmb.5 Putaran ke Belakang 

 

o. Putaran ke Samping 

Putaran bola ke samping ini bisa ke kiri maupun ke. kanan. Tipe putaran 

ini biasanya hasil dari pukulan side spin, yaitu dengan cara menggesekkan bola 

pada bat yang terayun kesamping. Pengembalian yang tak sempurna terhadap 

pukulan side spin akan mengakibatkan bola melenceng ke kiri maupun ke kanan  

 

Kecepatan, ketepatan dan putaran yang merupakan ciri khas olahraga tenis 

meja, dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri. Banyak dijumpai pemain yang 

mengkombinasi ketiga unsur tadi dalam usaha memenangkan pertandingan, terutama 

kombinasi antara kecepatan dengan putaran yang merupakan senjata ampuh untuk 

mendapatkan angka. 

 

D. Pukulan-pukulan (Stroke) Dasar Tenis Meja 

Secara Umum, pukulan-pukulan dalam Tenis Meja, baik yang dilakukan 

dengan forehand maupun dengan backhand mengandung 2 komponen arah, yaitu : 

1. Komponen ke depan 

2. Komponen ke atas/bawah 

Proporsi gaya tertentu pada 2 komponen di atas. Akan menghasilkan -

bermacam-maoam tipe pukulan yang berbeda atau dengan yang lainnya. Pukulan 

dasar dalam tenis meja banyak sekali jenisnya, bahasan yang sistematis diawali dari 

pukulan pembukaan, yaitu pukulan servis. 

1. Servis 

Servis atau pukulan pembukaan adalah pukulan yang dilakukan untuk 

memulai permainan dalam upaya memperoleh angka/point. Pelaksanaan servis 

yang resmi menurut-aturan ialah, dilakukan di belakang meja,;bola diletakkan 

pada telapak tangan dengan jari-jari terbuka, lurus dan rapat, ibu jari terpisah, 
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selanjutnya bola dilambungkan ke atas tanpa diputar dengan sudut lempar tidak 

boleh lebih dari 45 derajat terhadap garis vertikal, baru dipukul mengenai meja 

sendiri, melintasi net dan jatuh pada meja lawan. Ada tiga jenis servis yang 

lazim digunakan dalam tenis meja, yaitu: 

a. Servis yang mengutamakan kecepatan 

Tujuan utama servis ini ialah lawan mengalami kesulitan dalam 

mengembalikan bola cepat dan pada arah yang tak terduga, sehingga makin 

cepat bola melintasi net kemudian masuk meja lawan, maka makin tinggi 

pula tingkat kesulitannya. 

b. Servis yang mengutamakan ketepatan 

Tujuan utama servis ini ialah lawan mengalami kesulitan dalam 

mengembalikan bola yang jatuh pada daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh 

lawan. 

Kalau daerah lawan dibagi menjadi petak-petak ada beberapa petak yang 

baik untuk menjatuhkan bola, yaitu petak no. 1, 3, 7, 8, dan 9. Lihat Gmb. 8. 

 

Gmb. 8 Daerah sasaran Servis 

 

c. Servis yang mengutamakan putaran 

Tujuan utama servis ini ialah lawan mengalami kesulitan_ dalam 

mengembalikan bola putar/bola isi. Servis semacam ini biasanya dilakukan 

dengan pukulan top spin, back spin ataupun side spin.  

Dalam kenyataan di pertandingan, tak ada pemain yang murni hanya 

menggunakan satu jenis servis saja, yang paling baik adalah bagaimana 
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mengkombinasi ketiga jenis servis tadi menjadi satu, sehingga dihasilkan 

servis yang benar-benar mampu menyulitkan lawan.  

Juga perlu diperhatikan dalam hal servis jangan sampai monoton, karena 

hal itu akan memudahkan lawan mengenali tipe servis, akibatnya servis yang 

dilaksanakan dengan mudah dapat dikembalikan lawan, bahkan 

pengembaliannya justru berbalik menciptakan kesulitan. 

 

2. Pengembalian servis (Return Serve) 

Untuk menghasilkan pengembalian servis yang baik (bola tidak 

keluar/menyangkut net/melambung tinggi), maka perlu sekali diperhatikan: 

a. Arah gerakan atau ayunan bat lawan 

Mengetahui arah gerakan/ayunan bat lawan berarti akan mengetahui arah 

putar bola yang dihasilkan server tersebut. Jika ayunan servis ke kiri, maka 

pengembalian bola arahkan ke sebelah kanan lawan, demikian pula 

sebaliknya. Jika ayunan bat lawan ke bawah, maka pengembalian bola 

hendaknya agak diangkat ke atas. 

b. Macam putaran bola, dapat diketahui dari 

l. Laju bola  

2. Suara yang dihasilkan dari perkenaan bola dengan bat. 

Prinsip pengembalian servis dalam menghadapi bola isi/putaran adalah 

dengan melawan arah putaran, makin kuat putaran bola lawan, maka makin 

kuat pula putaran itu harus dilawan. Biasanya apapun tipe servis lawan, dapat 

dikembalikan dengan pukulan baekspin/chop yang kuat. 

3. Pukulan Forehand 

Bagi para pemain yang tidak kidal, pukulan forehand ini akan dilakukan 

jika bola berada di sebelah kanan tubuh. Posisi siap yang baik dalam melakukan 

pukulan forehand ini ialah, badan menghadap/serong ke kanan, kaki kiri agak 

lebih depan, berat badan agak jatuh ke kaki kanan. Sistematika gerakan pukulan 

forehand ini meliputi: 
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a. Sebelum perkenaan 

Sewaktu bola datang ke sebelah kanan tubuh, langkahkan kaki kiri ke 

depan atau kaki kanan ke belakang (tergantung jarak jangkauan bat terhadap 

bola) badan sedikit diputar sehingga bahu kiri lebih dekat dengan meja, 

bersamaan dengan .itu lengan kanan yang memegang bat ditarik ke belakang 

dengan pandangan terus ke arah bola. 

b. Saat perkenaan 

Bersamaan dengan memindahkan fberat badan dari kaki kanan ke kaki 

kiri, lengan diayun untuk memukul bola, pandangan mata terus mengikuti 

bola. Saat perkenaan pergelangan tangan ikut membantu mengaktifkan bola. 

c. Gerak lanjut 

Setelah perkenaan, kekuatan ayunan lengan akan membawa bat berada di 

depan badan, bersamaan dengan hal itu kaki kanan harus disejajarkan dengan 

kaki kiri, sehingga terbentuklah posisi siap menerima bola dari lawan. Jadi 

setelah memukul dengan jenis pukulan apapun. secepatnya harus diakhiri 

dengan posisi siap dan bat harus berada di depan badan. 

4. Pukulan Backhand  

Hagi pemain yang tidak kidal, pukulan backhand ini akan dilakukan jika 

bola berada di sebelah kiri badan. Sistematika pukulan backhand ini meliputi: 

a. Sebelum perkenaan 

Sewaktu bola datang ke sebelah kiri badan, langkahkan kaki kanan 

sedikit ke depan atau kaki kiri” sedikit ke belakang (tergantung jarak 

jangkauan bat terhadap bola), bersamaan dengan itu lengan kanan ditarik 

mendekati atau menyentuh togog, dengan berat badan agak di belakang. 

b. Saat perkenaan 

Bersamaan dengan memindahkan berat badan ke depan, lengan 

kanan digerakkan- ke depan untuk memukul bola. Saat perkenaan ini, 

kekuatan backhand terbantu jika pergelangan tangan“ ikut aktif. 

c. Gerak lanjut 

Seperti halnya pukulan forehand, gerak lanjut pukulan backhand 

harus diakhiri dengan posisi siap. 
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Perbedaan yang menyolok pukulan backhand di banding pukulan 

forehand adalah, dari segi kekuatan/kekerasan pukulan. Pukulan forehand akan 

lebih keras dibandingkan pukulan backhand, hal ini disebabkan keleluasaan 

lengan yang digunakan untuk memukul lebih luas, sehingga hampir seluruh 

kekuatan lengan dapat digunakan, sedangkan pada pukulan backhand, gerakan 

lengan atas (particulatio humeri) terhalang oleh badan sehingga semua kekuatan 

lengan bisa terpakai. Oleh sebab itulah perlu digunakan kekuatan pergelangan 

lengan untuk membantu menambah kekuatan pukulan. 

Pada hal penempatan kaki, sewaktu memukul dengan forehand maupun 

baehand, yaitu dengan cara melangkahkan satu kaki ke depan atau ke belakang, 

hal ini terutama untuk menghadapi bel-bola yang tidak terlalu cepat. Sedang 

untuk menghadapi bola yang cepat bisa dilakukan pukulan forehand maupun 

backhand. 

 

Lihat Gmb. 7.  

 

 

 

 

 

 

Dari pukulan forehand dan baokhand ini bisa berkembang menjadi 

bermacam-macam pukulan yang sangat penting dikuasai tenis meja. Variasi 

pukulan itu diakibatkan oleh arah ayunan bat yang dapat dikelompokkan 

menjadi dua macam) yaitu ayunan ke depan dan ayunan ke atas atau ke bawah. 

Proporsi yang sama ataupun berbeda dari kedua komponen tadi _akan 

menghasilkan jenis-jenis pukulan:  

a. Drive. 

Drive merupakan pukulan yang mempunyai komponen ke depan yang 

sama besarnya dengan komponen ke atas. Lihat Gmb. 8. 
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Gmb; 8. 

                                                     Keterangan: 

                                                     gaya l = gaya 2 

                                                     3: arah ayunan bat 

 

 

 

b. Top spin 

Pukulan ini dilakukan dengan menggesekkan bola pada bat dengan arah gerak 

bat lebih dominan komponen ke atas dan sedikit komponen ke depan. Hasil pukulan 

ini bola akan berputar cepat ke depan. Lihat Gmb. 9. 

 

Gmb. 9 

Keterangan: 

gaya 1 > gaya 2 

3: arah ayunan bat 

 

c. Back spin 

Pukulan ini bisa juga disebut chop, merupakan kebalikan dari top spin dalam 

arah ayun bat, back spin ini dilakukan dengan mengesekkan bola pada bat dengana 

arah ayun bat ke bawah dan sedikit ke depan. Hasilnya, bola akan berputar ke arah 

belakang. 

Gmb.10 

Keterangan: 

gaya 1 > gaya 2 

3: arah ayunan bat 

 

c. Flat  

Merupakan pukulan yang digunakan untuk mematikan lawan karena tingkat 

kekerasan tinggi sekali, biasanya flat dipakai untuk mengakhiri suatu rally dan pada 
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saat bola melambung agak tinggi. Pukulan flat hanya terdiri dari komponen ke depan 

saja, sehingga hasilnya berupa bola polos, tetapi sangat cepat sekali lajunya. 

d. Side spin 

Seperti top spin maupun back spin, side spin ini merupakan pukulan yang 

menimbulkan efek putar pada bola, yaitu efek putar kesamping, dengan demikian 

side spin dapat dibagi menjadi dua, yaitu side spin ke kiri dan side spin ke kanan. 

Pelaksanaan side spin ialah dengan menggesekkan bola pada bat dengan arah 

arah ayun bat ke kiri atau ke kanan. Akibat pukulan ini, jika teknik pengembalian 

pukulannya kurang sempurna, maka side spin ke kiri akan menghasilkan arah bola 

kembalian melenceng ke kiri pemukul semula, demikian sebaliknya untuk side spin 

ke kanan. 

e. Push stroke (Pukulan dorongan) 

Merupakan pukulan yang sangat sederhana, yaitu dilakukan dengan cara 

mendorong bola ke depan baik dengan forehand maupun dengan backhand. Pukulan 

ini digunakan dalam melakukan rally sambil menunggu kesempatan untuk 

menyerang, juga dapat pula berfungsi untuk menjajagi tingkat kemampuan lawan. 

l.     Dorongan forehand 

Posisi kaki ke kiri agak maju, lengan atas membentuk sudut kecil terhadap 

tubuh, artinya tidak terlalu rapat ataupun terlalu renggang, sedang lengan atas 

membentuk sudut kira-kira 90 derajat terhadap lengan atas (lihat gambar) 

 

sikap awal       sikap akhir 

Posisi bat selama melakukan pukulan terbuka/tengadah ke atas dan gerakan 

pukulan dilakukan dari belakang ke depan (dorong) dengan sedikit gerakan ke 
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bawah. Saat perkenaan dengan bola, sebaiknya dilakukan ketika bola mencapai titik 

tertinggi, tetapi jika menghadapi bola yang terlalu tinggi, hendaknya ditunggu 

sampai bola telah melewati titik tertinggi. 

2. Dorongan backhand 

Posisi kaki kanan agak maju, lengan atas menyorong, (tidak tergantung lurus ke 

bawah, tidak mengarah horizontal ke depan), sedang lengan bawah membentuk sudut 

keeil terhadap lengan atas (lihat gambar) 

 

   sikap awal              sikap akhir 

Gerakan lengan sama dengan dorongan forehand. Prinsip pukulan dorongan ini ialah 

dilakukan dengan cara merentangkan lengan/mengaktifkan persendian siku dan 

perhatian terutama dicurahkan pada lengan bawah. 

f.   Block stroke (Pukulan bendungan) 

Pukulan ini terutama untuk membendung serangan lawan, yaitu denagan cara 

memblok/menutup bola dengan bat segera setelah bola memantul dari meja, sehingga 

hasil pukulan blook ini bola akan cepat kembali ke daerah lawan. Jadi fungsi pukulan 

ini dapat sebagai pikulan balasan serangan. 

1. Forehand block 

Posisi kaki lebih baikkaki kiri agak ke depan, tetapi dalam situasi permainan 

cepat, posisi sejajar bisa digunakan untuk melakukan pukulan forehand block. 

Sikap awal lengan bawah lebih dibugkukkan terhadap lengan atas, lengan atas 

tidak terlalu rapat dengan tubuh. 

Pada saat perkenaan hampir tidak ada gerakan, bat harus menutup dan diam, 

kemudian sedikit didorong ke depan. 
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2. Backhand block 

Posisi kaki sejajar, lengan atas. menyerong ke depan dan lengan bawah 

membentuk sudut sekitar 90 derajat terhadap lenganratas. Saat perkenaan hampir 

tidak ada gerakan, tetapi untuk menambah kecepatan pengembalian pukulan, 

dapat dilakukan sedikit dorongan ke depan (lihat gambar) 

 

fbrehand   backhand 

g. Pukulan bertahan 

Dalam keadaan diserang, seorang pemain tanis meja bisa saja melakukan 

pukulan balasan (counter attack), tetapi jika hal ini tidak bisa” dilakukan (karena 

memerlukan teknik yang sangat tinggi), maka dia harus bisa bertahan dengan 

melakukan pukulan bertahan. Pukulan bertahan yang efektif bisa dilakukan dengan 

chop/backspin.  

l.  Backpin forehand I  

Posisi kaki kiri agak ke depan, titik berat badan jatuh sedikit di belakang kaki 

kiri, sehingga badan agak dicondongkan ke belakang. Sikap lengan atas agak 

rapat terhadap tubuh, dan lengan bawah membentuk sudut keeil terhadap lengan 

atas (lihat gambar)  

Posisi bat terbuka dan saat perkenaan dengan bola, gerak lengan lebih 

didominasi oleh lengan atas, bola dipukul dengan arah gerak bat lebih banyak 

unsur ke bawah, sedikit unsur ke depan. Bola dipukul setelah turun dari titik 

tertinggi, tetapi jangan sampai menunggu terlalu lama, sehingga bola terlalu 

rendah. 
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1    2 

     sikap awal        sikap akhir 

 

2.  Baekspin backhand 

Posisi kaki kiri agak lebih ke depan, kedua kaki sedikit ditekuk, badan agak 

lebih tegak.. Lengan bawah membentuk sudut kecil tehadap lengan atas 

(lihat gambar) 

 

 1      2 

sikap awal           sikap akhir 

Gerakan lengan diarahkan lebih banyak unsur ke bawahnya dibandingkan 

unsur ke depan. Untuk menghasilkan pukulan yang panjang, lengan atas 

lebih banyak dipergunakan. Saat perkenaan dengan bola, bat hendaknya 
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lebih banyak menggesek daripada membentur, hal ini untuk menghasilkan 

putaran yang cepat. Bola dipukul setelah melewati titik tertinggi. 

Yang perlu diperhatikan dalam bertahan adalah kemampuan bergerak 

untuk menjaga jarak terhadap bola, hal ini membutuhkan footwork dan antisipasi 

yang baik dalam melakukan rally. 

h.  Pukulan lob 

Pukulan lob akan terjadi jika ada pemain yang berdiri jauh dari meja untuk 

mengembalikan pukulan lawan (bertahan), tetapi lob ini bisa juga digunakan 

untuk menyerang secara -halus, terutama untuk pemain yang tidak bisa 

mengembalikan bola- bola tinggi. 

Lob dapat dilakukan dengan bola polos, tetapi yang.baik dilakukan dengan 

bola isi, yaitu dengan lob topspin dan ini sulit dilakukan dengan pukulan 

backhand, oleh karena itu pembahasan berikut hanya mengulas pukulan lob 

forehand. 

Lob forehand dilakukan dengan merenggangkan kedua kaki, dan tubuh lebih 

tegak dari sikap normal, karena gerakan lob ini dilakukan dengan memukul bola 

ke atas daripada ke depan. 

Sikap awal lengan terentang (sudut antara lengan atas dengan lengan bawah 

besar/ lebih dari 90 derajat) hal ini' untuk menghasilkan topspin sebanyak-

banyaknya (lihat gambar) 

Gmb. lob topspin 

 

 

1          2 



23 
 

 
 

Gmb lob drive 

 

1        2 

Posisi bat pada tahap persiapan tergantung dari jenis pukulan lob yang akan 

dilakukan. Jika lob dilakukan tanpa bola putar, maka posisi bat terbuka/tengadah, 

tetapi jika lob dilakukan dengan pukulan topspin, maka posisi bat tertutup. 

Gerakan lengan harus terayun dengan kuat ke atas, yaitu dengan 

mempercepat gerak lengan bawah sampai hampir membentuk arah vertikal ke 

atas. Hal ini akan menghasilkan gerak bola ke atas/tinggi, sehingga sikap akhir 

lengan berada disamping kepala. (lihat gambar) 

Saat perkenaan, untuk bola polos/kosong, dilakukan dengan 

membenturkan bat dengan bola, pada pelaksanaan pukulan ini diperlukan “touch“ 

yang baik agar bola tidak terlalu lemah atau terlalu kuat terpukul, sehingga bola 

dapat masuk lapangan lawan. Sedang untuk bola putar/isi, dilakukan dengan 

menggesekkan bat dengan bola, makin kuat gesekkan yang terjadi, makin cepat 

putaran yang dihasilkan dan makin melengkung laju bolanya. Sebaiknya untuk 

melakukan lob topspin, bola dipukul setelah turun dari ketinggian puncaknya. 

i.       Smash 

Setelah menguasai pukulan-pukulan dasar, pemain tenis meja perlu sekali 

menguasai pukulan smash, yaitu pukulan serang untuk memperoleh angka, 

terutama untuk menghadapi bolaebola tinggi sebaiknya dipukul dengan smash 

forehand, sebab hal ini akan sulit dipukul dengan smash backhand. Oleh karena 

itu dalam pembahasan berikut ditekankan pada smash forehand. 

Smash dalam tenis meja yang efektif akan menghasilkan bola dengan 

kecepatan tinggi, sehingga pukulan yang cocok untuk smash adalah pukulan flat, 
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yaitu yang hanya terdiri dari unsur ke depan saja, dan bola yang memenuhi syarat 

untuk dismash dengan pukulan flat hanya bola yang memantul lebih tinggi dari 

net, karena pukulan flat menghasilkan bola lurus bukan melengkung. 

Gambar berikut lebih memperjelas bola mana yang dapat dismash dan bola 

mana yang tidak dapat dismash. 

-   Bola yang memantul tinggi cocok 

dipukul dengan smashflat 

- Bisa dismash flat tetapi banyak 

menanggung resiko (perlu timing yang 

tepat). 

-   Bola lebih rendah dari net, bukan untuk 

dismash. 

 

Untuk melakukan smash forehand, posisi kaki kiri agak ke depan) tubuh 

dipilin/diputar ke kanan  dari pinggul. Posisi lengan,.terutama lengan atas, 

ditentukan oleh tingkat ketinggian bola yang akan dipukul. Makin tinggi bola, 

maka lengan atas harus menyesuaikan ketinggiannya, jika bola hanya sedikit lebih 

tinggi dari net, lengan atas tidak perlu diangkat terlalu tinggi. Sebaiknya lengan 

atas tidak terlalu rapat dengan tubuh dan lengan bawah membentuk sudut lebih 

dari 90 derajat terhadap lengan atas. (lihat gambar) 

1      2 

   sikap awal        sikap akhir 
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Posisi bat harus tertutup, tingkat tertutupnya bat juga harus disesuaikan 

dengan tingkat ketinggian bola, tetapi prinsipnya arah gerak bat harus tegak lurus 

dengan arah gerak bola.  

Gerakan lengan dimulai dari belakang ke depan, dari kanan ke kiri dan yang 

paling penting diperhatikan adalah gerak dari atas ke bawah. Gerak ke bawah ini 

lagi-lagi ditentukan oleh ketinggian bola, makin tinggi bola, makin ke bawah arah 

gerakan lengan dan putaran tubuh. Yang penting diperhatikan dalam smash adalah 

lengan atas jangan sampai sejajar atau lebih tinggi dari bahu, karena jika hal itu 

terjadi, maka bola akan sulit terkontrol untuk diarahkan pada sasaran. Oleh karena 

itu jika menghadapi bola yang terlalu tinggi, ada dua kemungkinan yang bisa 

dilakukan, yang pertama melakukan smash sebelum bola mencapai titik tertinggi, 

atau melakukan smash sesudah-bola melampaui titik tertinggi. 

Sikap akhir lengan setelah melakukan smash yaitu sudut antara lengan atas 

dengan tubuh menjadi lebih kecil dan lengan atas mengarah ke depan. Sudut 

antara lengan atas dengan lengan bawahpun juga menjadi kecil. Pada posisi 

seperti ini pandangan tetap diarahkan ke bola untuk mengetahui hasil pukulan 

smash dan pengembalian lawan, kalau lawan bisa mengembalikan pukulan smash, 

smasher sudah dalam posisi siap untuk melakukan pukulan berikutnya. 
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RANGKUMAN 

Teknik dasar dalam tenis meja meliputi berbagai macam pukulan, teknik 

pegangan/grip dan pengaturan posisi tubuh serta pengenalan karakteristik permainan 

tenis meja. Hal yang terakhir ini sangat penting dalam proses latihan teknik dan harus 

selalu menjadi bahan orientasi di setiap latihan yang dilakukan.  

Karakteristik tenis meja adalah permainan yang tercepat dalam menggerakkan 

bola dibanding permainan lainnya, sehingga unsur dominan adalah kecepatan, tetapi hal 

yang juga penting adalah teknik spin (memutar bola) dan penempatan. Tiga karakter 

tadi hendaknya disadari betul oleh pelatih maupun pelaku tenis meja dalam 

meningkatkan teknik dasarnya. 

 

LATIHAN 

l. Sebut dan jelaskan teknik pegangan dalam tenis meja 

2.Sebutkan jenis-jenis pukulan tenis meja, berdasarkan arah gerak bat 

3. Jelaskan karakteristik pukulan-pukulan dalam tenis meja 

4. Jelaskan proses pelaksanaan jenis pukulan di bawah ini 

a. Push stroke 

b. Chop atau backspin 

c. Top spin 

d. Flat 

 



 
 

27 
 

BAB III 

TAKTIK DALAM TENIS MEJA 

A.Tujuan 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda dapat menjelaskan pengertian taktik 

dalam tenis meja. Secara khusus diharapkan anda dapat: 

1. Menjelaskan pengertian taktik. 

2. Menerapkan taktik sebelum, selama dan sesudah dalam permainan tenis meja.  

3. Menerapkan taktik untuk pemain serang. 

4. Menerapkan taktik untuk pemain all round. 

5. Menerapkan taktik untuk pemain bertahan. 

6. Menerapkan taktik untuk pemain ganda/double. 

7. Menerapkan taktik untuk menghadapi peraturan expedite system.  

8. Menerapkan taktik melakukan servis.  

9. Menerapkan taktik menerima taktik. 

B. Sajian Materi/Isi 

Adakalanya seorang pemain andalan, dalam latihan bermain cemerlang, 

tetapi sewaktu bertanding hasil latihan itu tidak ada .bekasnya. Hampir selalu ada 

penyebab-penyebabnya yang dapat ditunjukkan dengan jelas bagi kehilangan bentuk 

yang mendadak, seperti yang terlihat dalam pertandingan. Kebanyakan pemain 

kurang sekali mengenal berbagai segi permainan yang berkaitan dengan 

pertandingan, seperti taktik, konsentrasi dan mentalitas. Kekurangan dalam 

pengalaman bertanding ini sering bersamaan dengan ketidakmampuan 

mempersiapkan diri untuk menghadapi pertarungan. 

Apakah semua masalah itu memang begitu berpengaruh? Apakah hal itu 

bukan terutama karena masalah teknik? Jawaban yang benar berbunyi ”Masalahnya 

bukan semata-mata menyangkut teknik“. Tentu saja, tanpa memiliki kekayaan teknik 

yang sempurna, kemenangan sukar diraih. Tetapi dalam praktek. setiap orang, 

apalagi petenis meja pemula, masih mempunyai titik -titik lemah yang perlu diasah 

dalam permainannya serta keseimbangan tekniknya dalam pertandingan. Dalam hal 

demiian, maka segi-segi lain yang disebut di atas mempunyai pengaruh yang 
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menentukan. Bahkan bila modal penguasaan teknik, konsentrasi dan mentalitas yang 

kuat, toh anda masih bisa merayakan kemenangan. 

Taktik adalah suatu kemampuan fisik maupun mental mengambil keuntungan 

dalam setiap kesempatan yang ada/memungkinkan, sebelum, selama ”dan setelah 

suatu pertandingan, agar dapat bermain dengan efisien dan efektif. Beberapa prinsip 

dasar yang efisien dan efektif dalam melatih antara lain: 

l. Menyadari keadaan/situasi lingkungan. 

2. Menentukan rencana taktik cadangan sebagai alternatif. 

3. Selalu menyusun taktik sebelum, selama dan setelah suatu pertandingan. 

Keadaan yang berkaitan dengan pertandingan yang perlu dicek antara lain meliputi: 

1. Cahaya/lampu,selain watt-nya juga tata latarnya. 

2. Peralatan bermain, bet sendiri atau punya lawan, bola, meja, jaring. 

3. Arena pertandingan, penonton, wasit, dll. 

 

Beberapa petunjuk praktis: 

1. Dalam keadaan lampu kurang terang pada suatupertandingan, janganlah 

terlalu jauh dari meja. 

2. Dalam menghadapi lantai yang licin ataupun lantai yang kasar/kaku 

diperlukan cara sendiri untuk mengatasinya. Untuk lantai yang kaku atau 

keras atau lengket, berusaha bergerak lebih lincah, tetapi untuk lantai yang 

licin perlu sedikit dibasahi terlebih dahulu supaya tidak terlalu licin, 

misalnya debngan air gula.  

3. Pelajari terlebih dahulu dengan teliti perlengkapan permainan, misalnya 

permukaan meja, apakah memenuhi standar atau tidak, bolanya apakah 

baru atau tidak, juga merk bola tersebut) 

4. Ubahlah taktik sesuai dengan keadaan meja, misalnya untuk meja yang 

pantulannya sangat lambat pemain serang harus ekstra tenang dan berhati-

hati dalam melaksanakan pukulannya. Seringkali dijumpai ukuran meja 

yang tidak standar, misalnya terlalu panjang, terlalu pendek, terlalu tinggi, 

kurang merata, menyilaukan, terlalu licin, dsb. 
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5. Posisi pemain bertahan harus berusaha lebih dekat ke meja pada suatu area 

yang lebih pendek atau kecil. Langit-langit yang lebih pendek juga akan 

membatasi pemain bertahan menggunakan teknik-teknik balloon ball. 

Seringkali para penonton ikut menentukan dalam memutuskan suatu 

pukulan/pertandingan. 

6. Seorang pemain/wasit harus memberikan peringatan terlebih dahulu 

sebelum memulai lagi permainan. Pemain harus memulai pertandingan 

setelah penonton betul-betul diam, tanpa tepuk tangan atau suara yang 

terlalu ribut. Perjalanan ke tempat pertandingan harus betul-betul 

diperhitungkan sehingga tidak terlambat, lebih baik agak segera, misalnya 

1 jam sebelum pertandingan. Lakukan warm-up yang cukup terlebih 

dahulu sebelum pertandingan. 

7. Wasit adalah seorang yang sangat menentukan dalam pertandingan, 

keputusannya mutlak tanpa ada tanya jawab. Karena itu pemain harus 

membuat wasit tidak jengkel, kesal atau marah. Bantulah dia dengan 

bermain sportif dan simpatik. Janganlah berdebat dengan wasit. Taatilah 

peraturan permainan secara sadar. 

Merencanakan taktik sebelum suatu pertandingan  

Sebelum suatu pertandingan, seorang pemain mungkin dengan bantuan pelatih atau 

coach, harus menentukan garis besar taktiknya. Keputusan rencana taktik tersebut 

mungkin melalui suatu diskusi sehingga betul-betul siap mental ketika mulai suatu 

pertandingan. Dalam memilih .atau menentukan suatu taktik, pemain harus 

mempertimbangkan  

- situasi pertandingan, 

- kemampuan diri sendiri, 

- kemampuan lawan. 

Sering terjadi pemain tidak mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Hal yang 

perlu diperhatikan pula adalah, apakah anda akan bermain dengan tangan kanan atau 

tangan kiri. Jika menang toss apakah akan memilih service, reserve atau tempat 

terlebih dahulu. 
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Merencanakan perubahan taktik  

Memilih suatu taktik yang baik harus selalu dengan kemungkinan 

perubahannya. Ini harus disusun dalam rencana taktik secara umum. Seorang pemain 

harus ingat, bahwa lawanpun menggunakan otaknya selama permainan. Tentukanlah 

perubahan taktiknya. Jawabannya disiapkan dalam rencana taktik secara umum.  

Pimpin dan awasi diri sendiri terus sebelum, selama dan setelah 

pertandingan. 

 

Prinsip-prinsip taktik secara umum berikut harus diamati dan diawasi terus 

sebelum, selama dan setelah pertandingan. 

- Sebelum pertandingan 

1. Pusatkan konsentrasi. 

2. Warm-up yang cukup sebelum pergi ke meja. 

3. Warm-up di atas meja (melakukan pukulan) yang penuh tujuan/maksud. 

4. Secara taktis jika menang undian, apakah memilih service, reserve atau 

memilih tempat. 

- Selama pertandingan 

1. Konsentrasi secara khusus terhadap bola dan lawan. 

2. Dengan cepat dan tepat memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. 

Seorang pemain yang terlalu was-was akan mengakibatkan makin tegang 

dalam penampilannya. 

3. Jangan mengambil resiko yang tidak perlu. 

4. Jangan menjadi kurang hati-hati jika anda memimpin (unggul dalam 

angka) pertandingan. 

5. Jangan mengorbankan/memberikan satu pertandinganpun, game bahkan 1 

poin sekalipun. 

8. Jika sampai pada sistem mempercepat waktu (expedite system) lakukanlah 

sesuatu sebelum sampai angka ke 9. 

7. Ingatlah bahwa coach atau pelatih hanya dapat memberikan bantuan moral 

setelah pertandingan/permainan dimulai. 

8. Janganlah mencoba bermain curang.  
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Nasihat/petunjuk untuk pelatih atau coach 

1. Sebagai seorang pelatih/coaoh/kapten regu, anda seharusnya memberikan 

instruksi yang penting dan singkat di antara game. 

2. Pada dasarnya pemain memerlukan pujian dan dorongan semangat. 

3. Berikan pandangan dan harapan yang obyektif setiap saat. 

 

- Setelah pertandingan (catatan untuk pelatih/coach) 

1. Berikan jaminan atau kepastian kepada pemain setelah suatu pertandingan. 

Segera setelah kalah dari suatu pertandingan dorongan semangat untuk 

berlatih semakin keras koreksilah kesalahan-kesalahannya pada waktu 

yang tepat. 

2. Jangan mengabaikan kesehatan, misalnya mandi atau bersihkan badan 

kemudian ganti pakaian, makan teratur, istirahat teratur dan lain-lain. 

3. Lakukanlah suatu program khusus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan 

atau kelemahan-kelemahan. 

4. Selama musim pertandingan berlangsung, gunakan istirahat dengan baik 

serta persiapan rencana taktik baru untuk pertandingan berikutnya. 

Taktik untuk pemain serang 

Pada dasarnya pola pemain serang adalah memperoleh poin melalui 

serangnya/smashnya yang disusun melalui suatu rangkaian pukulan serangan.  

 

Beberapa prinsip taktis bagi pemain serang 

l. Posisi dasar paling jauh 1 meter di belakang base line dan berada di dalam 

daerah side line. 

2. Service diperlukan banyak variasi. 

3. Pukulan-pukulan terutama drive bersama-sama dengan block dan drop 

shot. 

4. Temponya cepat. 

5. Tujuannya sederhana, yaitu bermain singkat untuk memperoleh poin 

dengan posisi membunuh. 

6. Smash-smash diarahkan ke badan atau jauh dari badan lawan. 
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Kesalahaj-kesalahan taktis pemain serang 

l. Service selalu diarahkan kesatu sasaran, tidak bervariasi, tidak meneruskan 

servis-servis yang berhasil dengan baik.  

2. Mengajukan peluang untuk smash/ membikin poin. 

3. Penempatan dropshot terlalu panjang.  

4. Memberikan kesempatan kepada lawan untuk mengatur tempo permainan. 

5. Terlalu banyak rencana serangan yang gagal. 

6. Kesalahan dalam posisi.  

Kesalahan-kesalahan umum tersebut harus diperbaiki dengan taktik-taktik 

khusus sesuai dengan tipe bermain lawan. 

 

Taktik pemain serang lawan pemain serang 

1. Servis; lakukan servis yang bervariasi, serangan pendek kearah forehand. 

2. Tujuan; mengatur permainan dengan menggunakan servis. 

3. Penerimaan servis; jika memungkinkan cobalah serang (second attack) atau 

dorong pendek kesisi forehand. 

4. Pukulan; kombinasi berbagai pukulan serang. Berusahalah menekan lawan, 

sehingga pengembalian bola dari lawan menuju posisi forehand dengan 

baik, sehingga dengan mudah dapat membikin poin. Kadang-kadang perlu 

mundur sedikit, tetapi janganlah melakukan drive yang tinggi ke posisi 

forehand karena ada kemungkinan lawan secara tiba-tiba melakukan 

smash. Begitu pula jika memukul bola ke daerah tengah (middle zone) 

jangan terlalu tinggi karena resikonya lawan dapat melakukan 

smash/counter smash. 

 

Taktik pemain serang lawan pemain bertahan 

l. Servis; harus bervariasi. 

2. Penerimaan servis, secara umum dengan pukulan-pukulan serang, kadang-

kadang dengan pukulan push untuk membingunkan lawan. 

3. Pukulan-pukulan yang dilakukan sama seperti melawan pemain yang 

mengambil posisi medium. Gunakan banyak dropshot dari rangkaian 
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serangan/pukulan yang berbeda. Secara umum tempatkan dropshot ke arah 

dari mana datangnya bola.  

4. Penempatan bola; dilakukan keseluruh zone (3 zone) yaitu net zone, middle 

zone dan baseline zone. Suatu variasi yang baik dapat dilakukan dengan 

cara: 

a. Penempatan bola pendek dan panjang. 

b. Penempatan bola lurus dan menyilang. 

c. Drive dengan lambungan tinggi dan rendah. 

Petunjuk taktis untuk pemain jarak menengah. (Mid Distance Player 

1. Posisi dasar kira-kira 1-2 meter di belakang baseline dan di antara sideline. 

2. Lakukan servis dengan banyak variasi. 

3. Kombinasi setiap teknik pukulan, gunakan yang paling banyak membikin 

poin. 

4. Tempo permainan; bervariasi, cepat, lambat disesuaikan dengan situasi. 

5. Policy permainan; bervariasi secar umum. Usahakan bola selalu dalam 

permainan sampai diperoleh kesempatan berikut yang lebih baik untuk 

membikin poin. 

 

Kesalahanwkesalahan taktis yang sering dilakukan oleh pemain allround/mid 

distance player 

l. Kurang bervariasi dalam servis. 

2. Kurang bervariasi dalam pukulan sesuai dengan permainan lawan. 

3. Kurang antisipasi. 

4. Kegagalan dalam menghancurkan irama permainan lawan. 

5. Lemah dalam posisi dasar.  

 

Taktik pemain allround lawan pemain serang 

l. Servis dilakukan umumnya ke arah baokhand dengan teknik pukulan chop, 

ke arah lainnya hanya 'kadang-kadang saja. 
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2. Pengembalian servis juga dengan chop out ke arah backhand dengan tujuan 

mengganggu/merusak posisi lawan atau merusak irama permainannya 

sehingga berbuat kesalahan. 

3. Pukulan bervariasi antara pukulan bertahan dan pukulan serang, hampir 

tidak ada dropshot. 

4. Penempatan bola sedapat mungkin panjang ke daerah baseline atau sangat 

pendek dekat net. 

 

Taktik pemain allround lawan pemain allround 

1. Servis; sama seperti melawan pemain serang. 

2. Penerimaan servis sama seperti melawan pemain serang. 

3. Pukulan yang digunakan adalah setiap pukulan serang dan bertahan 

termasuk dropshot dan blok. Catatan penting: janganlah terpancing untuk 

menjadi pemain serang, hal ini akan merugikan anda sendiri. Ingatlah: jika 

dua pemain dengan style yang sama bertanding, pemain yang mengubah 

style biasanya akan kalah. 

4. Daerah sasaran; bebas tetapi jangan tinggi.  

 

Taktik pemain allround lawan pemain bertahan 

1. Servis; lakukan bervariasi. 

2. Penerimaan servis; gunakan berbagai teknik pukulan yang paling tepat atau 

sesuai. 

3. Pukulan; sama seperti melawan pemain allround.  

Catatan penting: janganlah mengubah type/style permainan. 

4. Daerah sasaran: bebas. 

 

Taktik untuk pemain bertahan Pada dasarnya pemain bertahan mengharapkan 

poin (kemenangan) melalui kesalahan yang dilakukan oleh lawannya.  
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Petunjuk praktis untuk pemain bertahan 

1. Posisi dasar; 2 sampai 3 meter di belakang baseline dan di antara sideline. 

2. Servis yang dilakukan umumnya chop. Terlalu banyak variasi dalam servis 

seringkali menyulitkan diri sendiri, karena pengembalian dari lawan lebih 

merupakan refleksi dari servis. 

3. Penggunaan pukulan; terutama variasi pukulan chop (isi,kosong) dengan 

push dan block. Kemampuan melakukan counter smash atau drive yang 

tiba-tiba' sangat dianjurkan. 

4. Tempo permainan umumnya lambat. 

5. Sasaran dan gerakan dalam permainan; disesuaikan, arahkan ke tempat-

tempat yang memungkinkan membikin poin. Lepas kontrol walaupun 

sedikit harus dihindarkan sama sekali. 

 

Kesalahan-kesalahan taktis yang sering terjadipada pemain bertahan 

1. Kurang berhati-hati dalam melakukan smash atau tidak berencana dalam 

bermain. 

2. Kegagalan dalam memvariasi pengembalian dengan chop. 

3. Chop terlalu tinggi.  

4. Pengembalian ”balloon ball” mendarat terlalu dekat dengan net. 

5. Servis terlalu bervariasi. 

6. Posisi dasar kurang baik/benar. 

 

Taktik bertahan melawan pemain serang 

l. Servis dilakukan dengan chop menengah panjang ke sisi backhand. 

2. Penerimaan servis; backhand chop ke sisi backhand. 

3. Penggunaan pukulan; semua jenis pukulan bertahan termasuk push dan 

block, kadang-kadang smash atau drive secara tiba-tiba untuk memperoleh 

poin 

4. Penempatan; jika memungkinkan sangat panjang atau sangat pendek. 

Taktik bertahan melawan pemain allround Sama seperti melawan pemain 

serang. 
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Taktik bertahan melawan pemain bertahan 

l. Servis; lakukan ke sisi backhand atau forehand dan kadang-kadang 

bervariasi. 

2. Pengembalian servis; dengan chop terutama ke sisi forehand untuk 

memancing lawan penyerang. 

3. Penggunaan pukulan; semua jenis pukulan bertahan, hampir tidak ada 

dropshot atau block. Cari kesempatan baik untuk melakukan smash, 

terutama jika posisinya memungkinkan untuk memperoleh poin. 

Peringatan: terutama dalam keadaan berimbang, jangan meninggalkan tipe 

bermain yang sesungguhnya. Tempatkan bola hingga lawan selalu 

bergerak jauh dan mendorong dia untuk berbuata kesalahan akibat posisi 

yang salah. 

 

Taktik untuk bermain double/ganda Taktik bermain ganda biasanya dipimpin 

oleh pemain yang lebih kuat dari pasangan tersebut. 

 

Berikut adalah taktik dasar bermain ganda 

l.  Bentuklah pasangan yang cocok. biasanya yang satu tipe. Hanya pemain 

allround yang dapat berpasangan dengan pemain serang atau pemain 

bertahan. 

2. Rencanakan rangkaian pukulan berikutnya agar mudah dikontrol / 

diselesaikan oleh pasangan pemain yang lebih kuat. 

3. memberitahu pasangannya tentang jenis servis yang akan dilakukan. 

Janganlah melakukan servis yang pengembaliannya menyulitkan apalagi 

mematikan partner bermainnya. *Untuk kasus seperti ini lakukanlah servis 

yang sederhana yang tidak menyulitkan partner sendiri. 

4. Sepakati tentang urutan servis dan pengembalian servis, khususnya jika 

menang toss. 

5. Diskusikan tentang pukulan-pukulan apa yang harus digunakan. Ingatlah 

pula bahwa pasangan anda yang baik harus saling membantu untuk 
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memberikan dorongan semangat. Pujilah untuk pukulan-pukulan yang baik 

dan koreksilah setelah partner melakukan sesuatu kesalahan. 

 

Taktik menghadapi peraturan expidite system Peraturan ini diberlakukan 

apabila, 1 game belum terselesaikan dalam 15 menit, maka sisa game 

selanjutnya diberlakukan sistem pembatasan waktu/expidite system. 

Peraturan tersebut pelaksanaannya adalah: 

1. Pemain dihentikan setelah tanda waktu menunjukkan 15" menit. 

Kemmudian untuk selanjutnya servis bergantian setlah tiap poin. 

2. Pemain yang melakukan servisCserver) kehilangan poin jika penerima 

servis berhasil mengembalikan 18 pukulan termasuk pengembalian servis.  

 

Taktik untuk server (Pelaku servis) 

1. Jangan terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa utnuk mendapatkan poin. 

2. Lakukanlah counter smash untuk bola smash dari lawan. 

3. Janganlah terlambat melakukan pukulan serangan, misalnya pukulan 9 atau 

18 harus sudah dipersiapkan. Bersiaplah terhadap kemungkinan suatu 

smash dapat dikembalikan oleh lawan. 

 

Taktik untuk penerima servis 

1. Utamakan selamat bola dalam permainan. 

2. Jangan memberi kesempatan kepada lawan untuk menyerang, misalnya 

forehand attack/foehand smash. 

3. Sekali-kali lakukan serangan. 

4. Jika anda pemain serang sebagai penerima servis, jangan terus menerus 

melakukan coba-coba, apalagi bertahan. Lakukan serangan-serangan yang 

safe. 
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RANGKUMAN 

Taktik adalah suatu kemampuan fisik maupun mental mengambil keuntungan 

dalam setiap kesempatan yang ada/memungkinkan, sebelum, selama dan sesudah suatu 

pertandingan, agar dapat bermain dengan efisien dan efektif.  

Secara garis besar taktik dalam tenis meja meliputi 

l. Taktik sebelum, selama dan sesudah pertandingan. 

2. Taktik untuk pemain serang. 

3. Taktik untuk pemain allround. 

4. Taktik untuk pemain bertahan. 

5. Taktik untuk bermain ganda/double. 

8. Taktik menghadapi sistem expedite. 

7. Taktik melakukan servis. 

8. Taktik menerima servis. 

 

LATIHAN 

1. Terapkan taktik pada saat bertanding, dengan jalan bertanding dengan sesama teman 

dalam perkuliahan. 

2. Kalau anda sebagai pemain serang berlatihlah dengan pemain bertahan. Dalam hal ini 

belajarlah anda menerapkan taktik sebagai pemain serang. 

3. Sama dengan no. 2 kalau anda sebagai pemain allround berlatihlah dengan pemain 

bertahan. 

4. Sama dengan no. 2 kalau anda sebagai pemain allround berlatihlah dengan pemain 

serang. 

5. Setiap meja, diisi dua orang satu berlatih melakukan servis dan satunya belajar 

menerima servis. Bergantian terus menerus. 
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BAB IV 

PROSES LATIHAN DALAM TENIS MEJA 

 

Tujuan 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan Anda dapat menjelaskan proses latihan fisik 

dan teknik dalam tenis meja. 

Secara khusus Anda diharapkan mampu untuk: 

1. Menjelaskan pengertian latihan. 

2. Menjelaskan sistematika latihan fisik. 

3. Menyebutkan komponen-komponen kesegaran jasmani 

4. Menjelaskan pengertian latihan teknik. 

5. Menjelaskan pengertian teknik; 

8. Menyebutkan komponen-komponen teknik dalam tenis meja. 

7. Menciptakan pola latihan dalam tenis meja. 

 

Sajian Materi/Isi 

Latihan dalam kegiatan olahraga merupakan suatu kegiatan untuk menyiapkan 

atlit dalam rangka mempertinggi tingkat kemampuan-kemampuan yang mendukung 

pencapaian prestasi. Kemampuan pendukung prestasi merupakan suatu yang sangat 

komplek, yang melibatkan komponen fisik, teknik, strategi dan mental, disamping itu 

masih ada lagi komponen pendukung prestasi yang perlu disiapkan secara baik untuk 

mencapai prestasi maksimal, komponen itu ialah pelatih, lingkungan, makanan/gizi, 

sarana dan prasarana, program tlatihan dan sebagainya.  

Melihat kompleksitas komponen pendukung pencapaian prestasi di atas, maka 

langkah awal yang harus dipahami dalam melaksanakan latihan ialah tujuan yang ingin 

dicapai dalam pelaksanaan latihan itu sendiri. Hal ini berorientasi dari eksistensi 

olahraga sebagai bidang yang mempunyai banyak sekali aspek dalam kehidupan 

manusia. Motivasi pelaku olahraga pada kegiatan yang sama bisa berbeda dengan 

melihat tujuan pelaku tersebut dalam berolahraga, misalnya siswa SLTA berolahraga 

tenis meja di sekolah akan berbeda tujuannya dengan atlit pelatnas yang juga 

berolahraga tenis meja. 
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Berangkat dari hal di atas, dalam bab ini akan dibahas proses latihan tenis meja 

yang bisa mencakup dua tujuan, yaitu untuk mencapai prestasi tinggi dan untuk 

mencapai tujuan kependidikan olahraga, baik dalam pencapaian domain kognitif, afektif 

maupun psikomotor. Dengan demikian pihak pembaca sendirilah yang menentukan 

untuk apa mempelajari materi ini, dan diharapkan materi ini bisa memenuhi dua konteks 

tadi, yaitu prestasi dan konteks pendidikan. 

Bahasan yang 'rinci dan menyeluruh tentang proses latihan untuk mencapai dua 

tujuan di atas, karena keterbatasan-keterbatasan yang ada tidak bisa dilaksanakan, oleh 

karena itu bahasan hanya ditekankan pada latihan fisik dan latihan teknik dalam tenis 

meja. 

 

A. Latihan Fisik 

Komponen fisik merupakan komponen essensial dalam berolahraga, karena 

berolahraga identik dengan mengaktifkan fisik, disamping aspek-aspek psikologis 

lainnya. Secara umum, sistematika latihan fisik ini terdiri dari 3 urutan kegiatan, yaitu: 

1. Pemanasan (warming up), 

2. Latihan inti, dan 

3. Penenangan (warming down). 

Pemanasan_ merupakan latihan pembukaan untuk menyiapkan tubuh 

menghadapi latihan inti yang intensitasnya lebih berat. Proses penyiapan ini penting 

agar tubuh mampu menerima beban berat latihan berikutnya dan tidak terjadi cedera 

yang disebabkan beban berat yang mendadak. 

Yang penting diperhatikan dalam pemanasan ini adalah relevansinya dengan 

karakteristik cabang olahraga yang dilatih. Untuk tenis meja yang dominan dalam 

permainan cepat dengan tingkat keaktifan lengan dan kaki yang tinggi, pada proses 

pemanasan perlu ditekankan dengan melibatkan dua anggota tubuh tadi secara intensif, 

disamping pemanasan umum seluruh anggota tubuh.  

1. Pemanasan dalam tenis meja 

Yang perlu disadari sebelum melakukan pemanasan adalah bahwa siswa/atlit 

masih dalam kondisi belum siap melakukan gerakan-gerakan dengan intensitas 

tinggi, oleh karena itu :perlu adanya sistematika kegiatan pemanasan yang baik, 
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artinya pemanasan dilakukan dari yang ringan dan secara berangsur-angsur menuju 

ke gerakan yang berat, dari yang sederhana ke komplek. Secara rinci pemanasan 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Jogging 

Jogging merupakan gerakan lari yang bercirikan intensitasnya rendah/lari 

santai dan kecepatannya tetap. Tujuan utama jogging ini adalah untuk menaikkan 

suhu tubuh dari keadaan pasif sebelum pemanasan menuju keadaan siap awal 

menghadapi kegiatan berikutnya yang agak lebih berat. Pelaksanaan jogging 

hendaknya dilakukan secara berkelompok, teratur, rileks, tetapi tetap dengan 

kesungguhan yang tinggi. 

b. Stretching 

Bisa juga disebut penguluran, yaitu gerakan-gerakan isometris untuk 

meluaskan gerak sendi, sehingga dapat menghasilkan gerakan yang maksimal, 

terhindarnya cidera pada persendian dan lebih lancarnya peredaran adarah. 

Penekanan dalam melakukan stretching ini dilakukan pada sendi-sendi utama atau 

sendi-sendi yang dominan dalam melakukan gerakan-gerakan tenis meja, seperti 

sendi di daerah lengan dan tungkai. ( Contoh-contoh gerakan strtching dapat 

dilihat pada gambar-gambar berikut: ) 

c. Senam  

Kalau stretching merupakan isometris, maka senam yang dimaksud disini 

merupakan gerakan-gerakan isotonis, yaitu gerakan-gerakan dinamis anggota 

tubuh, seperti gerakan memutar lengan dengan sumbu sendi bahu, memutar 

pergelangan tangan dan sebagainya. Prinsip gerakan senam untuk pemanasan ini 

adalah menyeluruh, artinya mengenai semua anggota tubuh, terutama anggota 

tubuh yang dominan berperan pada tenis meja. 

d. Kombinasi dalam permainan 

Kegiatan pemanasan bisa juga dilakukan dalam bentuk permainan langsung 

tenis meja, yaitu: 

1. Gerakan tanpa bola 

-  Latihan foot work/latihan langkah dalam tenis meja, yaitu langkah ke 

samping ataupun ke depan dan ke belakang. 
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-   Latihan pukulan bayangan, yaitu seolah-olah memukul. bola baik forehand 

maupun backhand, dan akan lebih baik jika dikombinasikan dengan latihan 

foot work. 

2. Gerakan dengan bola 

Terutama pemanasan pukulan-pukulan sederhana, seperti push stroke, 

drive, half volley, back spin dan. sebagainya, yang kesemuanya dilakukan 

secara berpasangan dengan teknik pushing play/thik-thok, yaitu pukul 

memukul bola untuk menghasilkan rally yang lama/awet, tanpa pukulan yang 

mematikan. Penekanan pushing play ini adalah melatih konsistensi pukulan, 

makin lama/awet rally yang terjadi makin baik pula tingkat konsistensi 

pukulannya. Hendaknya dalam thik-thok ini dihitung berapa kali tiap pemain 

mampu memukul bola tanpa mati. 

 

2. Materi inti latihan fisik 

Syarat mutlak yang harus dimiliki tiap pemain tenis meja yang mendukung 

prestasinya adalah kesiapan dalam bentuk jasmani yang baik/tinggi, yaitu 

kemampuan seseorang menyelesaikan tugas sehariehari dengan tanpa mengalami 

kelelahan berarti, dengan pengeluaran energi yang cukup besar, guna memenuhi 

kebutuhan geraknya dan menikmati waktu luang serta untuk memenuhi keperluan 

darurat bila sewaktu-waktu diperlukan. 

Kesegaran jasmani ini merupakan kesatuan utuh dari komponen-komponen 

yang tak dapat dipisahkan, baik pada waktu proses melatihnya untuk peningkatan, 

maupun pada waktu proses memelihara/ memper-tahankannya. Komponen- 

komponen tersebut ialah: 

a. Kekuatan atau strength 

Adalah kemampuan otot atau sekelompok otot, dalam melakukan kerja, 

dengan menahan beban dalam waktu tertentu. Peningkatan kekuatan otot ini yang 

efektif adalah dengan latihan beban atau weight training program, sedang prinsip 

latihan beban ini meliputi: 
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1. Prinsip penambahan beban berlebihan (Overload) 

Prinsip ini berfungsi untuk merangsang otot menyesuaikan secara 

fisiologis terhadap beban yang dihadapi, sehingga dengan ini terjadi 

peningkatan kekuatan otot. 

2. Prinsip peningkatan beban terus menerus 

Kekuatan otot yang sudah bertambah dengan beban overload, untuk 

latihan berikutnya jika tidak ada penambahan beban, maka kekuatan otot pun 

tidak akan bertambah, peningkatan beban sedikit demi sedikit dalam suatu set 

dan dalam repetisi/ulangan tertentu akan dapat meningkatkan kekuatan otot 

3. Prinsip urutan pengaturan suatu latihan 

Latihan beban yang baik harus sistematis, artinya ada urutan-urutan yang 

benar dalam memberi beban pada otot, yaitu otot besar lebih baik mendapat 

latihan beban lebih dahulu dibanding otot yang kecil, lurutan latihan jangan 

memberi beban pada satu otot yang sama untuk dua bentuk latihana secara 

berurutan. 

4. Prinsip kekhususan program latihan 

Latihan beban harus disesuaikan dengan pola gerak dari cabang olahraga 

yang dilatih. Dalam tenis meja, latihan beban perlu ditekankan pada gerak kaki 

untuk memperoleh kekuatan kaki, dan ditekankan pula pada pola gerak lengan 

dalam melakukan pukulan foehand maupun backhand, jadi kelompok otot kaki 

dan lengan inilah yang harus dilatih kekuatannya. 

b. Daya tahan (Endurance) 

Adalah kemampuan daya tahan lama dari organisme untuk melawan kelelahan 

yang timbul dalam melakukan kegiatan, kegiatan dalam olahraga mengenal beban 

yang medium, submaksimal dan maksimal, sehingga dikenal bentuk-bentuk 

endurance yang ditinjau dari tingkat intensitas kegiatan, yaitu: 

1. Basic Endurance: daya tahan terhadap beban yang medium intensitasnya. 

2. Speed Endurance: daya tahan terhadap beban yang submaksimal intensitasnya. 

3. Sprinting Endurance: daya tahan terhadap beban yang maksimal intensitasnya. 

Bentuk daya tahan inilah yang disebut dengan STAMINA, yang bercirikan tempo 

tinggi, frekuensi gerakan tinggi dan intensitasnya maksimal. 
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Sedang kalau ditinjau dari organ tubuh yang terkait, endurance dapat 

dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu: 

l.  Local enduranse atau daya tahna otot setempat yang merupakan kemampuan 

organisme dalam menggunakan kelompok ototnya untuk berkontaraksi terus-

menerus dalam waktu yang relatif lama dengan bebabn tertentu. 

2. Cardiorespiratory endurance atau daya tahan umum, yaitu kemampuan organisme 

dalam menggunakan sistem jantung, pernafasan dan peredaran darahnya secara 

efektif dan efisien dalam melakukan kegiatan secara terus menerus, yang 

melibatkan konstraksi sejumlah otot, dengan intensitas tinggi dan dalam waktu 

yang relative lama. 

Metode latihan endurance yang lazim dipakai adalah dengan interval training, 

lari jarak jauh/cross country, lari speed play/fartlek dan latihan interval circuit 

(gabungan interval trainingg dengan circuit training) latihan ini untuk meningkatkan 

cardiorespiratory endurance, sedang untuk meningkatkan local endurance biasanya 

dibantu alat untuk memberi beban pada otot yang dilatih, misalnyya dumbel. Prinsip 

latihan endurance ini adalah pada bahan/intensitas tertentu dilakukan dengan 

frekuensi tinggi dan dalam waktu yang relatif lama serta waktu recovery atau waktu 

istirahat yang pendek. Kalau sudah memenuhi target yang ditetapkan, 

beban/intensitas tadi bisa ditambah (prinsip penambahan beban) 

Pada tenis meja, latihan endurance kaki biasanya dilakukan dengan latihan foot 

work dalam waktu tertentu (relatif lama) dan jumlah gerakan kaki melangkah ke 

samping, ke depan dan ke belakang yang juga telah ditentukan, misalnya dalam 

waktu 5 menit, pemain harus bisa melakukan foot work ke-samping kiri, ke samping 

kanan, depan dan ke belakang, masing-masing sebnyak 5 kali. Demikian itu juga 

berlaku untuk melatih endurance lengan, yaitu dengan melakukan pukulan bayangan 

baik forehand maupun backhand dan bisa juga latihan endurance tenis meja 

dilakukan dengan kombinasi latihan kaki, sekaligus latihan lengan. 

c.  Daya ledak otot (Muscular power) 

Merupakan kemampuan organisme untuk melakukan kegiatan dengan 

kekuatan maksimum dalam waktu sependek-pendeknya (gerakan eksplosif). Rumus 

yang terkait dengan daya ledak ini ialah: 
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P : F x V 

Keterangan 

P : Poweer/daya ledak otot 

F : Force/kekuatan 

V : Velocity/kecepatan 

Dalam tenis meja , daya ledak ini akan nampak ketika terjadi pukulan yang 

sifatnya mendadak, seperti smash ataupun gerakan melompat menyongsong bola, 

dan untuk melatih daya ledak ini adalah dengan melatih kekuatan dan kecepatan otot. 

d.  Kecepatan (Speed) 

Merupakan kemampuan dalam menepuh jarak tertentu dalam waktu sesingkat-

singkatnya atau kemampuan dalam gerak berkesinambungan, dalam bentuk yang 

sama dalam waktu yang sesingkat-reaksi, yaitu waktu mulai mendapatkan rangsang 

sampai melakukan gerakan pertama, dan waktu gerak, yaitu waktu mulai gerak 

pertama sampai gerak kelanjutannya atau gerak menempuh jarak tertentu. Waktu 

reaksi ini dipengaruhi oleh ketajaman indra dalam menangkap rangsang yang ada 

dan syaraf perintah. 

Kecepatan ini dapat pula dibedakan dari aspek gerakan yang dilakukan, yaitu:  

l) Sprinting speed 

Merupakan kemampuan bergerak ke depan dengan kekuatan ,maksimal dan 

kecepatan yang tinggi, misalnya lari cepat SO atau 100 m. 

2) Speed of movement 

Yaitu suatu kemampuan kecepatan kontraksi semaksimal mungkin sebuah atau 

segerombol otot dalam suatu gerakan yang tak terputus, misalnya melompat, 

memukul, menendang,- melempar, dan sebagainya. 

3) Reaction of speed 

Yaitu kemampuan sebuah atau segerombol otot untuk bereaksi secepat 

mungkin setelah mendapat rangsang/stimulus. Rangsangan ini dapat berupa benda 

(bola), lawan ataupun keadaan permainan itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

reaction of speed ini adalah: 

a) Kemampuan menempatkan diri dalam situasi permainan dan kecepatan melihat 

perubahan-perubahan yang ada. 
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b) Ketajaman panca indra. 

c) Tingkat ketrampilan dalam cabang olahraga tersebut. 

 

Dan secara umum, faktor-faktor penentu kecepatan ialah: 

1) Jenis fibril otot (pembawaan) 

Fibril otot putih (serabut putih) baik sekali untuk speed, sedang fibril otot 

merah baik sekali utnuk endurance. Fibril putih dalam fisiologi disebut dengan 

fibril phasic, sedang fibril merah disebut dengan fibril tonic, penentuan fibril ini 

hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam ilmu kedokteran. 

  2) Pengaturan nervus system 

Sistem syaraf yang mampu menangkap, menyalurkan dan menginterprestasi 

rangsang yang ada untuk segera membuat keputusan dalam bentuk respon 

(gerakan) juga sangat dominan pengaruhnya terhadap speed. 

3) Kekuatan otot (strength) 

Gerakan yang cepat tidak akan bisa terwujud tanpa bantuan kekuatan yang 

baik, hal ini terutama dalam kegiatan mengatasi tahanan/beban pada fase waktu 

gerak. 

4) Kelenturan otot (elastisitet dan relaksi) 

Otot yang mempunyai tingkat 'elastisitas yang tinggi akan cepat dalam 

melakukan konstraksi, dan otot yang dalam keadaan relaks akan lebih baik 

pengaruhnya terhadap speed dibandingkan otot yang tegang, terutama dalam 

penguasaan teknik teknik. Sifat otot yang relaks ini adalah lama payah, efisien dan 

efektif kerjanya. 

5) Kemauan (will) 

Faktor psikologis ini menyangkut masalah motivasi, daya juang, ketekunan 

dan ketabahan dalam menghadapi tahanan/beban yang ada. Pemain yang 

mempunyai kemauan tinggi akan mampu menyelesaikan beban speed dengan baik, 

apalagi jika ditunjang oleh faktor-faktor penentu lainnya. 

Jika diperhatikan karakteristik speed seperti yang disebutkan di atas, nampakmnya 

dalam tenis meja yang dominan adalah speed of movement dan reaction of speed. Oleh 

karena itulah perlu dibuat program latihan speed yang mengacu pada dua hal ini.  
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Secara umum latihan speed of movement merupakan gabungan kecepatan, 

aplikasinya dalam tenis meja adalah gerakan-gerakan kaki (foot work), jadi 

prinsipnya bagaimana latihan itu bisa menghasilkan foot work yang kuat dan cepat. 

Sedang dalam latihan reaction of speed/kecepatan reaksi (yang merupakan 

kemampuan terpenting dalam tenis meja, mengingat karakteristiknya sebagai 

permainan cepat) perlu diterapkan latihan dengan stimulus "buatan yang bisa 

berupa aba-aba untuk melakuakkn gerakan tertentu dalam tempo sesingkat-

singkatnya, serta ditekankan variasi/bermacam-macam stimulus dengan perubahan 

aba-aba yang mendadak. Contoh latihan reaction of speed ini misalnya; 

- Siswa/atlit melakukan posisi siap 

- Guru/pelatih dengan suara keras memberi aba-aba sebagai berikut: 

1. “Forehand” artinya ditempat itu juga siswa/atlit melakuakn pukulan 

forehand bayangan dengan cepat. Hal ini juga berlaku untuk backhand. 

2. ”Depan forehand” artinya dengan foot work ke depan siswa/atlit ,melakukan 

pukulan bayangan forehand. 

3. ”Belakang backhand” artinya dengan foot work ke depan siswa/atlit 

melakukan pukulan bayangan backhand, dan seterusnya. 

Hendaknya aba-aba dilakukan dengan cepat, variatif dan mendadak, sehingga 

rangsang tersebut tidak mudah diantisipasi siswa/atlit.  

Variasi latihan reaction of speed dalam tenis meja ini bisa pula dikembangkan 

dengan bentuk permainan langsung di atas meja, kesemuanya tergantung pada 

kreatifitas guru/pelatih. 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa latihan kecepatan reaksi tenis 

meja lebih ditekankan pada otot-otot lengan dalam mengantisipasi bola, dan karena 

tenis meja merupakan cabang olahraga yang cepat dalam menggerakkan bola, 

posisi kaki kadang-kaadang dalam keadaan tertentu bisa diabaikan. Contoh konkrit 

kasus ini ialah saat mendapat pukulan dari lawan yang cepat dan mengarah ke 

forehand, menghadapi hal seperti ini posisi kaki yang sejajarpun bisa dilakukan 

sambil memukul forehand. 
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e.    Kelenturan (fleksibility) 

Merupakan kemampuan dalam melakukan gerakan seluas-luasnya atau tanpa 

hambatan/kekakuan pada otot dan ligmen-ligmen disekitar persendian. Penjelasan 

lebih rinci bisa dilihat pada bahasan mengenai stretching di muka. 

f.     Keseimbangan (Balance) 

Merupakan Kemampuan dalam mempertahankan tubuh dalam posisi tertentu 

ketika melakukan gerakan yang bermacam-macam. Dengan melakukan gerakan-

gerakan secara otomatis terjadi perpindahan berat badan/perubahan titik berat 

badan. Keseimbangan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

1)   Keseimbangan pasif/statis 

Merupakan kemampuan mempertahankan keseimbangan dalam posisi 

yang.tetap. Dalam tenis meja, keseimbangan ini akan terjadi jika posisi bola 

yang dipukul tetap seperti semula, sehingga pukulan dilakukan tanpa disertai 

gerak otot foot work. 

2)    Keseimbangan aktif/dinamis 

Merupakan kemampuan mempertahankan keseimbangan pada waktu melakukan 

gerakan yang menyebabkan berubahnya titik berat badan, dalam tenis meja hal ini 

terjadi pada saat melakukan pukulan terhadap bola yang bervariasi arahnya, yang 

memerlukan gerakan foot work. 

g. Koordinasi (Coordination) 

Merupakan kemampuan individu dalam mengintegrasi gerakan yang berbeda ke 

dalam suatu pola gerakan tunggal secara efisien, dapat pula dikatakan sebagai 

kemampuan untuk menyatukan berbagai sistem syaraf gerak, yang terpisah, ke dalam 

satu pola gerak yang efisien. 

Koordinasi ini dipengaruhi oleh komponen fisik lainnya, seperti keseimbangan, 

kecepatan, dan agility. Dengan menggabungkan ketiga komponen tadi akan 

menghasilkan gerak koordinatif yang diindikatori performance yang luwes, serasi dan 

berirama. Dalam tenis meja, gerakan koordinatif ini melibatkan koordinasi gerak mata, 

tangan dan kaki dalam memukul bola, yang diintegrasikan dalam gerak anggota badan 

secara.keseluruhan,sehingga gerakan memukul bola merupakan kesatuan sistem gerak 

yang diawali adanya rangsang (bola) yang ditangkap oleh indera penglihatan untuk 

dikontrol dan sinkronkan dengan daya pikir untuk pengambilan keputusan dalam 

melaksanakan jenis pukulan tertentu. 
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h. Kelincahan 

Merupakan kemampuan individu dalam merubah arah dan posisinya dalam 

menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Fungsi agility ini sangat penting dalam 

kegiatan olahraga, hal ini dikuatkan dengan pernyataan berikut: 

  Agility baik sekali untuk mengkoordinasi gerakan-gerakan dalam olahraga. 

  Agility baik sekali dalam membantu penguasaan teknik tinggi olahraga. 

  Agility membantu dalam efektifitas dan efisiensi gerakan. 

  Agility baik untuk menjaga keseimbangan tubuh dalam melakukan gerakan-

gerakan. 

  Agility membantu menyadarkan gerakan pertandingan. 

  Agility baik untuk mengantisipasi terhadap lingkungan luar (lawan dan 

alam/media) 

Melihat fenomena di atas, dapatlah dianalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat agility seseorang, yaitu: 

1. Kecepatan reaksi. 

2. Kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang berbeda-beda. 

3. Kemampuan self control (koreksi diri sendiri). 

4. Kemampuan berorientasi terhadap problem yang dihadapi. 

5. Kemampuan mengatur keseimbangan. 

6. Kemampuan koordinasi. 

7. Kemampuan mengatasi rintangan baik dari lawan maupun alam (kekuatan, 

kecepatan) 

Untuk meningkatkan agility perlu dipahami metode yang benar, terutama agility 

yang relevan  dengan cabang olahraga tertentu. Secara umum, metode latihan agility 

meliputi: 

1. Menambah gerakan-gerakan/ teknik baru. 

Dalam tenis meja, hal ini bisa dilakukan dengan mengenal berbagai macam 

teknik dasar pukulan dari yang sederhana sampai pada teknik yang lebih komplek, 

juga dengan mengenalkan teknik footwork dalam menghadapi bola yang bervariasi. 

2. Mengkombinasi gerakan yang banyak dari gerakan yang telah dikuasai. 

Setelah teknik dasar pukulan dan footwork dikuasai, selanjutnya latihan 

ditekankan pada. kombinasi pukulan yang bervariasi dalam satu set latihan, atau 

latihan pukulan yang dikombinasi dengan footwork. Misalnya: 

  Set I : Pushing play pukulan forehand drive 5 kali, langsung ke backhand drive 5 

kali, begitu seterusnya sampai dilakukan forehand/ backhand sebanyak 25 

kali. 
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  Set II Pemain A melakukan pukulan top spin, pemain B bertahan dengan 

backspin, masing-masing melakukan sebanyak 5 kali, selanjutnya pemain B 

yang melakukan pukulan topspin sedang pemain A bertahan dengan backspin, 

begitu seterusnya sampai masing-masing melakukan satu jenis pukulan 

sebanyak 25 kali. 

3. Melatih teknik yang telah dikuasai dengan baik/ otomatis dengan intensitas 

maksimal 

  Penekanan latihan ini adalah pada tinggi intensitas yang tinggi, sehingga harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan dan kecepatan yang tinggi 

dalam memukul bola maupun dalam bergerak menyongsong bola/footwork. 

4. Mengkombinasikan latihan teknik dengan intensitas yang berubah-ubah 

  Penekanan latihan ini adalah pada pengaturan irama permainan dalam 

melakukan rally, diharapkan siswa/ atlit terlatih touch/ perasaan terhadap bola 

disamping terlatih agilitynya. Secara psikologis, latihan ini bermanfaat untuk 

melatih kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi situasi yang bervariasi, hal 

ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam hal ini bertahan., melakukan 

pancingan ataupun melakukan serangan karena dalam tenis meja menuntut 

kesabaran dan kejelian dalam melakukan pukulan untuk mendapatkan angka, pada 

situasi tertentu pemain dituntut bertahan sebelum melakukan pancingan dan 

serangan yang mematikan. 

Jadi pada prinsipnya latihan agility ini harus mengena pada pusat syaraf yang 

mengkoordinasi gerakan tubuh, dan latihan agility yang baik mempersyaratkan 

kesiapan mental dan fisik yang segar/baik, sehingga jangan sampai strength atau 

endurance. 

 

i. Ketepatan (Accuracy) 

  Merupakan kemampuan dalam mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu 

sasaran/ obyek tertentu . komponen ketepatan ini membutuhkan feeling yang baik pada 

cabang olahraga yang digeluti, untuk cabang olahraga yang menggunakan bola, dikenal 

dengan sebutan “Ball Feeling” yang bisa dilatih dengan mempertinggi frekuensi 

sentuhan terhadap bola. 

Komponen ketepatan ini merupakan hasil pengaruh peningkatan komponen 

keseimbangan, koordinatif dan kelincahan, sehingga dengan melatih ketiga komponen 

tadi secara tidak langsung juga melatih komponen ketepatan, hal inilah yang 

menguatkan pendapat, bahwa antara komponen satu dengan komponen lainnya dalam 

melatih kondisi fisik saling berkaitan. 

  Manfaat kemampuan menempatkan bola dalam tenis meja bisa digunakan baik 

dalam bertahan dan melakukan pancingan kemudian menyerang, terutama penempatan 
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bola pada sasaran-sasaran yang sulit atau pada sasaran titik lemah lawan tanding, 

sehingga semua jenis pukulan harus dilatih tingkat ketepatannya disamping tingkat 

kecepatannya. 

B. Latihan Teknik 

  Secara harfiah, pengertian teknik adalah cara untuk melakukan sesuatu kegiatan 

tertentu. Agar memperoleh hasil yang baik, maka diperlukan teknik yang baik pula, 

sehingga dengan demikian teknik mempunyai sifat tingkatan, mulai dari yang jelek 

sampai teknik yang baik dan sifat lainnya ialah adanya patokan/pembakuan sebagai 

kriteria penilaian teknik, yang dinamis selaras tingkat perkembangan pelaku dan ke-

giatan yang dilakukan. 

Dalam konteks disiplin ilmu olahraga., teknik diartikan sebagai suatu proses 

gerakan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin untuk menyelesaikan 

tugas tertentu dalam cabang olahraga. Dalam melakukan kegiatan olahraga dituntut 

melakukan gerakan-gerakan tertentu sesuai dengan karakteristik cabang olahraga 

tersebut agar tercapai maksud dan tujuan untuk membangun suatu permainan. Gerakan 

yang dilakukan tadi merupakan perwujudan tingkat keterampilan fisik dan psikis pelaku 

dalam menyelesaikan tuntutan tugas. Tuntutan tugas gerakan ini mempersyarat kriteria-

kriteria tertentu demi efisiensi dan efektifitas gerakan, salah satu kriteria tadi adalah 

bagaimana cara melaksanakan gerakan, cara inilah yang disebut dengan teknik. 

Dengan demikian, teknik dalam tenis meja merupakan cara yang dilakukan 

untuk membangun permainan tenis meja, dengan melakukan gerakan-gerakan yang ada 

dalam tenis meja sebagai upaya menyeberangkan bola ke lapangan lawan. 

Menyeberangkan bola ke lapangan lawan merupakan hal yang sangat sederhana, tetapi 

jika disertai tujuan untuk memperoleh angka, maka masalahnya akan menjadi lebih 

komplek, sebab dalam kasus ini, disamping memenuhi tuntutan bola dapat melewati net, 

juga dituntut agar lawan tidak mempunyai peluang memperoleh angka., lawan 

mendapat kesulitan dan kalau bisa lawan mengalami kesalahan dalam mengembalikan 

bola. Tujuan-tujuan seperti tadi akan dapat dicapai jika cara/ teknik yang dipakai untuk 

menyeberangkan bola tersebut baik/ tinggi. 

 Latihan teknik merupakan hal yang essensial untuk mencapai prestasi tinggi, 

disamping faktor-faktor lainnya. Penekanan latihan teknik ini terletak pada upaya 

mempertinggi tingkat keterampilan/ skill teknik-teknik yang mendukung cabang 

olahraga terkait. 

1. Latihan teknik footwork 

  Latihan gerak kaki ini untuk meningkatkan kelincahan dalam memindahkan 

badan menghadapi berbagai situasi dalam permainan, terutama upaya memukul bola 
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secara efektif dan efisien dengan melangkah atau menggeserkan kaki, bahkan dengan 

melompat untuk menyosong bola. 

Secara umum gerak kaki dalam tenis meja ditinjau dari arahnya dibagi menjadi 

gerak ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan, tetapi dalam prakteknya kadang juga 

dijumpai gerak kaki dengan arah menyerong, bahkan gerak kaki memutar/ melangkah 

disekeliling poros. 

a. Footwork ke kiri-ke kanan 

  Dari posisi siap, untuk memukul bola yang menuju sebelah kanan tubuh, 

dilakukan gerak, kaki kanan melangkah ke samping kanan/ menempatkan kaki kanan ke 

luar/ memperbesar jarak dua kaki, kemudian menarik kaki kiri. Gerak kaki yang seperti 

ini hanya dilakukan dengan satu langkah (lihat gambar a). 

Sedang untuk menjangkau bola yang di sebelah kanan tubuh, dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu: 

1. Dengan melakukan dua kali gerakan di atas. 

2. Dengan melangkah kaki kiri ke sebelah kanan tubuh, kemudian diikuti langkah 

kaki kanan (lihat gambar b) 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk bola yang mengarah ke sebelah kiri tubuh, gerak kaki di atas tinggal 

dibalik saja. 

b. Footwork ke depan 

  Gerak kaki ke depan biasanya dilakukan untuk menjangkau bola menjangkau 

bola yang jatuh di dekat net. Dua cara yang bisa dilakukan yaitu : 
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1. Melangkah kaki kanan ke depan, dengan berat badan tetap diantara dua kaki, 

sehingga badan harus diupayakan merendah, yaitu dengan cara agar menekuk 

persendian kaki (lihat gambar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Melangkah salah satu kaki terjauh Bari bola, kemudian diikuti kaki yang satunya 

dengan tetap mempertahankan berat badan jatuh diantara dua kaki. 

  Prinsip pengembalian bola yang jatuh di dekat net adalah berat badan harus 

disangga oleh dua kaki secara seimbang, hal ini memudahkan untuk kembali pada posisi 

siap, setelah melakukan pukulan atau memudahkan untuk melangkah mundur, kembali 

pada posisi siap/ posisi semula. Sehingga faktor koordinasi antara footwork dengan 

pelaksanaan pukulan sangat penting diperhatikan untuk tetap menjaga keseimbangan 

tubuh demi kontinuitas gerakan dan demi kemudahan mengambil posisi berikutnya 

menghadapi situasi yang muncul selanjutnya. 

Teknik footwork di atas masih bersifat umum, artinya bisa digunakan oleh 

semua pemain, tetapi jika tipe/ karakter pemain dipertimbangkan, maka footwork yang 

dilaksanakan pun berbeda antara tipe satu dengan tipe lainnya, walaupun arah bola yang 

datang sama. Berikut ini contoh-contoh footwork sesuai dengan tipe pemain dan jenis 

pukulan yang dilakukan. 

1. Tipe pemain serang; forehand serang 

 

Gmb 1  :  Untuk mengembalikan bola panjang di sekitar ¾ meja sebelah kanan. 

Gmb 2  :  Untuk mengembalikan bola pendek di sekitar ¾ meja sebelah kanan. 
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Gmb 3  :  Untuk mengembalikan bola panjang di daerah pojok meja sebelah 

kanan. 

Gmb 4  :  Untuk mengembalikan bola pendek di dekat net. 

 

Gmb 5  : Langkah silang (Cross step) 

      Untuk mengembalikan bola di daerah pinggir kanan dari sikap 

forehand di  

      sudut kiri meja. 

Gmb 6  :  Langkah lompatan pada ke dua belah kaki Untuk mengembalikan bola 

yang  

      mengarah ke badan, di daerah sebelah kiri garis tengah. 

Gmb 7  :  Gerak kaki untuk melakukan serangan forehand dari posisi backhand. 

2. Tipe pemain bertahan; chop/ backspin 

 

Gmb 1  :  Untuk mengembalikan bola disebelah kanan (di dalam) meja. 

Gmb 2  :  Untuk mengembalikan bola disebelah kiri (di dalam) meja. 

Gmb 3  :  Untuk mengembalikan bola disebelah kanan (di luar) meja. 
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Gmb 4  :  Untuk mengembalikan bola disebelah kiri (di luar) meja. 

Gmb 5&6  :  Untuk mengembalikan bola serang yang diarahkan ke badan. 

 

 Pada dasarnya footwork juga dipengaruhi oleh posisi siap, yaitu saat awal ketika 

akan melakukan pukulan yang membutuhkan gerak kaki. Posisi awal ini dipengaruhi 

oleh tipe/ karakter pemain (lihat gambar). 

 

Gmb 1  :  Posisi siap pemain yang mempunyai pukulan forehand yang baik. 

Gmb 2  :  Posisi siap pemain yang mempunyai pukulan forehand dan backhand 

sama  

      baiknya. 

 

2. Latihan teknik pukulan 

Dalam melatih teknik pukulan, ada 3 pertimbangan yang diperhatikan agar latihan 

bisa lebih bermakna : 

a. Jenis pukulan 

   Pertimbangan ini bertujuan untuk melatih kelengkapan pukulan siswa/ 

atlit, sehingga diharapkan semua jenis pukulan yang ada dalam tenis meja dapat 

dikuasai dengan baik, terutama tingkat konsistensinya, juga untuk menghindari 

adanya satu titik lemah pada jenis pukulan tertentu, sebab kalau hal ini terjadi dan 
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itu diketahui oleh lawan, maka lawan akan berusaha memaksa agar pukulan yang 

lemah ini keluar. 

   Jadi dalam melatih jenis pukulan ini, penekanannya terletak pada 

kelengkapan jenis pukulan, kemudian pada kualitas masing-masing pukulan. 

Pukulan yang berkualitas merupakan pukulan yang tidak memberi peluang lawan 

untuk secara mudah menyulitkan atau mematikan kita, misalnya diusahakan 

pukulan agar tidak terlalu tinggi dari net, arah/ sasaran pada sudut-sudut yang 

menyulitkan dan sebagainya. 

   Untuk maksud-maksud di atas, pola latihan harus sistematis, artinya 

latihan teknik pukulan harus dimulai dari jenis pukulan yang sederhana dulu 

kemudian meningkat pada pukulan-pukulan yang lebih sulit/ komplek, oleh karena 

itu perlu dipertimbangkan pula tingkat usia dan kemampuan siswa/ atlit. Untuk 

pemula jenis pukulan dasar yang penting dilatihkan adalah pukulan mendorong, 

drive, block dan chop/ backspin. Kemudian dengan tetap melatih pukulan dasar 

tadi, latihan ditingkatkan dengan melatih pukulan-pukulan yang lebih komplek, 

misalnya top spin, lob, smash dengan pukulan flat dan sebagainya. 

b. Sasaran pukulan 

   Latihan ini menekankan pada tingkat akurasi/ ketepatan dalam 

mengerahkan bola ke sasaran-sasaran tertentu, jadi semua pukulan yang dilakukan 

bukan sekedar mengembalikan pukulan lawan, tetapi merupakan pukulan yang 

terencana arah dan sasarannya. Tingkat konsistensi arah dan sasaran pukulan juga 

penting ditekankan dalam latihan, artinya latihan diupayakan agar hasil pukulan 

secara konsistensi sesuai dengan apa yang direncanakan saat akan memukul. 

   Kemampuan mengerahkan bola ini jika dikuasai dengan baik maka akan 

member keuntungan-keuntungan saat menjalani pertandingan, yaitu kemampuan 

mengarahkan bola pada titik kelemahan lawan pada tempat yang sulit dijangkau, 

bahkan bola yang terarah pada tempat-tempat tertentu dapat merupakan upaya 

pancingan untuk menyerang lawan. 

   Bertolak dari posisi awal saat memukul, latihan sasaran pukulan bisa 

digambarkan sebagai berikut : 

1. Posisi di tengah 

  Dari posisi alternative sasaran pukulan yang bisa dituju adalah daerah 

kiri, tengah dan kanan lawan, baik pukulan panjang maupun pukulan pendek. 

(lihat gambar)  
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 Arah panah menunjukkan arah dan 

sasaran pukulan 

 Pukulan panjang 

o Pukulan pendek 

 

 

 

2. Posisi di kiri 

  Alternatif sasaran pukulan yang bisa dituju adalah daerah yang lurus 

dengan pemukul,  daerah sebelah kiri lawan (dengan pukulan cross/ silang) dan 

daerah di antara keduanya. (lihat gambar) 

 

 

 Pukulan panjang 

o Pukulan pendek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Posisi di kanan 

  Alternatif sasaran pukulan yang bisa dituju adalah daerah yang lurus 

dengan pemukul, daerah sebelah kanan lawan, dan daerah diantara keduanya 

(lihat gambar) 

  Yang penting diperhatikan dalam latihan sasaran pukulan adalah variasi 

sasaran itu sendiri, artinya hasil pukulan mengarah pada daerah-daerah tertentu 

secara variatif, sehingga terjadi kombinasi pukulan panjang-pendek, kiri-kanan, 

panjang kiri-pendek kiri, panjang kanan-pendek kanan dan sebagainya. 
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 Pukulan panjang 

o Pukulan pendek 

 

 

 

 

c. Irama/ ritme pukulan 

  Irama pukulan ditandai dengan adanya pengaturan kecepatan dan tempo 

permainan secara variatif. Dalam permainan tenis meja, memainkan bola dengan 

kecepatan yang sama/ monoton merupakan hal yang tak baik, karena 

memudahkan lawan mengetahui irama permainan dan memudahkan mendikte 

permainan. Oleh karena itu variasi irama pukulan perlu dilatihkan, yaitu dengan 

melatih variasi pukulan cepat-lambat atau lambat-cepat secara bergantian, dan 

melatih melakukan gerak-gerak mendadak dalam memukul bola, juga latihan 

memperlambat tempo permainan dengan rally panjang. 

  Variasi kecepatan pukulan dan tempo permainan inilah yang dimaksud 

dengan irama/ ritme permainan yang bila dilakukan dengan baik/ variatif bisa 

mempersulit lawan, yaitu mengakibatkan lawan terkejut sehingga salah 

melakukan pukulan dikarenakan timing pukulan yang tidak tepat. 

 

3. Pola latihan teknik pukulan 

1. Dengan bola sajian 

  Pola ini memerlukan orang (pelatih/asisten) untuk menyajikan bola, 

sedang pemain di seberang meja hanya bertugas memukul bola sajian tadi. 

Penekanan latihan dengan bola sajian ini adalah frekuensi pukulan tinggi 

sehingga diharapkan tingkat konsistensi pukulan juga tinggi. Matrik di bawah 

ini bisa dipakai untuk mengembangkan latihan pukulan dengan bola sajian. 
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MATRIK LATIHAN PUKULAN DENGAN BOLA SAJIAN 

Jenis bola Sajian Arah bola Sajian Kecepatan Sasaran pukulan 

  Bola polos 

  Bola isi/ Putar 

  Variasi 

  Forehand  

  Backhand 

(panjang/ 

pendek) 

  Variasi  

  Tinggi  

  Sedang 

  Rendah 

  Variasi  

  Kiri 

  Kanan 

  Tengah 

(panjang 

pendek) 

  Variasi  

 

  

   Penyaji bola hendaknya mereka mengerti maksud sajian dan mampu 

menyajikan bola sesuai dengan tuntutan latihan, misalnya penyaji mampu 

mengarahkan bola pada sasaran tertentu, atau mampu memberi efek putar dan 

kecepatan yang bervariasi. 

 Pengembangan latihan dengan bola sajian dapat dikembangkan dengan 

menganalisa matrik diatas untuk dijabarkan dalam program latihan yang sesuai 

dengan tujuan, kemampuan atlit/ siswa dan waktu. 

2. Dengan berpasangan 

  Latihan ini mempunyai sifat obyektif, artinya kondisi latihan menyerupai 

kondisi permainan sebenarnya, walaupun arah, jenis dan tempo pukulan lebih 

dahulu dikondisikan, tetapi dengan berpasangan akan mengakibatkan terjadi 

rally pukulan seperti dalam permainan sesungguhnya. 

  Ditinjau dari jenis pukulan, latihan pukulan dengan berpasangan ini 

dibagi menjadi dua yaitu : 

1) Pukulan sejenis 

  Pola latihan untuk pukulan sejenis ini dikenal dengan latihan “THIK-

THOK” atau “PUSHING PLAY”, yaitu latihan berpasangan dengan 

melakukan rally pukulan yang terarah sasarannya, tempo yang disepakati dan 

bertujuan untuk melatih konsistensi dan akurasi pukulan, bukan saling 

menyulitkan atau mematikan pasangan, tetapi melakukan pukulan untuk 

menyajikan bola/ melayani pukulan pasangan. 

 Jenis pukulan yang bisa dilatihkan dengan pola ini ialah : 

a) Push stroke dengan push stroke 

b) Drive dengan drive 

c) Chop dengan chop 
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Untuk lebih memberi variasi latihan, sasaran pukulan bisa diubah-ubah dari 

backhand ke forehand atau sebaliknya (Pukulan lurus dan diagonal). Dengan 

gambar dibawah ini dapat dicontohkan pola latihan bersama berpasangan 

dengan pukulan sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  Gambar 1 menunjukkan arah pukulan diagonal 

  Panah 1a pukulan mengarah ke forehand 

  Panah 1b pukulan mengarah ke backhand 

  Pola latihan yang bisa diterapkan dengan panah 1 : 

1. Latihan thik-thok forehand dengan arah panah 1a. 

2. Latihan thik-thok backhand dengan arah panah 1b 

3. Dengan arah panah 1a, latihan thik-thok dilakukan dengan forehand 

dan backhand secara bergantian, sehingga latihan berkembang 

kepada koordinasi pukulan dengan footwork. 

4. Sama dengan no. 3, tetapi dengan arah panah 1b. 

  Gambar 2 menunjukkan arah pukulan lurus 

Panah 2a pukulan mengarah ke forehand pemain yang diseberang meja, 

tetapi mengarah ke backhand pemain di meja lainnya, demikian juga 

untuk panah 2b. Pola latihan yang bisa diterapkan pada gambar 2 : 

1. Latihan thik-thok forehand dengan backhand dengan arah panah 2a 

maupun 2b. 

2. Kombinasi pukulan forehand ataupun backhand secara bergantian, 

juga untuk melatih footwork. 

2) Pukulan tak sejenis  

  Pada prinsipnya ada beberapa jenis pukulan yang bertipe bertahan dan 

bertipe menyerang, maka pukulan ini bisa dilatihkan secara berpasangan. 

Misalnya : 

  Pukulan top spin dengan chop, lob, block 
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  Pukulan chop dengan top spin, push 

  Pukulan smash dengan chop, lob 

a) Pola I : Latihan 1 jenis pukulan 

   Pola ini hanya melatih satu jenis pukulan secara berpasangan, 

sehingga sasaran pukulan pun hanya tertuju pada satu arah, misalnya : 

1) Menyerang  :  dengan top spin diarahkan ke forehand pasangannya, 

Bertahan  :  1.  Dengan chop forehand 

     2.  Dengan block forehand 

2) Menyerang  :  dengan top spin diarahkan ke backhand pasangannya. 

Bertahan  :  1. dengan chop backhand atau 

       2. dengan block backhand 

3) Menyerang  :  dengan smash flat diarahkan ke backhand pasangannya 

Bertahan   :  1. dengan lob backhand atau  

      2. dengan chop backhand 

4) Menyerang  :  dengan smash flat diarahkan ke forehand pasangannya. 

Bertahan   :  1. dengan lob forehand atau 

      2. dengan chop forehand 

  Yang terpenting dalam pola I ini ialah kreatifitas pelatih dalam 

memilih jenis pukulan yang berbeda utuk dilatihkan bersama-sama, dan 

kemampuan analisa terhadap kelemahan anak didik pada jenis pukulan 

tertentu. 

b) Pola II : Latihan lebih dari 1 jenis pukulan 

  Latihan dengan pola ini dituntut kemampuan merangkai beberapa 

jenis pukulan dalam satu rally dan kemampuan mengarahkan bola pada 

sasaran tertentu yang telah disepakati. Kelancaran pola latihan ini 

ditentukan oleh tingkat konsistensi pukulan semua jenis pukulan dan 

tingkat akurasi, serta tempo pukulan, yaitu kemampuan menemukan 

irama pukulan bersama pasangannya pada saat rally, dalam pola ini 

hendaknya tempo pukulan dilatihkan dengan melakukan variasi 

kecepatan mulai dari lambat sampai ke tempo cepat, sehingga secara 

tidak langsung akan terlatih pula teknik, timing, dan “touch” atau 

perasaan terhadap bola, serta pendengaran terhadap pukulan lawan. 

Berikut ini contoh-contoh pola latihan yang melibatkan lebih dari 1 jenis 

pukulan dan sasaran yang harus dituju. 
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  Latihan 1 

 

 

 

1.   Pukulan drive 

 2.   Pukulan Chop 

 3.   Pukulan dorong pendek 

 4.   Pukulan dorong panjang 

 

 

 

 

 

 

  Latihan 2 

 

 

 1.   Pukulan lop top spin 

 2.   Pukulan chopforehand 

 3.   Pukulan lop top spin 

 4.   Pukulan chopforehand 

 

 

 

 

 

 

  Latihan 3 

 

 

 

                            1.   Pukulan drive forehand 

         2.   Pukulan chopforehand 

                              3.   Pukulan topspin 

                             4.   Pukulan blockbackhand 

       

 

 

 

 



63 
 

 
 

  Latihan 4 

 

 

1.   Servis pendek 

 2.   Pukulan dorong backhand 

 3.   Pukulan drivebackhand 

 4.   Pukulan chopforehand 

  5.   Pukulan dorong forehand 

 

 

 

 

  Latihan 5 

 

 

 1.   Pukulan servis 

 2.   Pukulan chopbackhand 

 3.   Pukulan topspin 

 4.   Pukulan blockforehand 

 5.   Pukulan chopbackhand 

 

 

 

 

 

  Latihan 6  

 

 

1.   Pukulan servis 

2.   Pukulan dorong forehand 

3.   Pukulan chopbackhand 

4.   Pukulan topspin 

Pukulan selanjutnya penerima top spin bertahan 

(dengan chop/ lob sedang penyerang menggunakan 

pukulan smash flat). 

 

 

     

 

   



64 
 

 
 

  Latihan 7 

 

 

 1.   Pukulan servis 

 2.   Pukulan dorong forehand 

 3.   Pukulan chopforehand 

 4.   Pukulan chopforehand 

 5.   Pukulan top spin 

  6.   Pukulan blockforehand 

  7.   Pukulan chopbackhand 

 8.   Pukulan top spin 

 Kemudian rally beban. 

  

  Karena pola latihan ini komplek, maka hanya pemain yang punya 

kelengkapan dan konsistensi pukulan yang baik saja yang bisa 

melakukan, sedang untuk pemula bisa saja menerapkan pola ini, tetapi 

dengan rangkaian rally yang lebih sederhana.Yang penting diperhatikan, 

masing-masing 

pemain diharapkan lebih dulu paham tentang konsep rangkaian rally 

yang akan dilatihkan, kemudian baru dipraktekkan bersama, sampai 

rangkaian rally tadi bisa dilaksanakan dengan lancar tanpa kesalahan 

yang berarti. Jika terjadi kesalahan lebih baik diulang, jangan sampai 

menerapkan rangkaian rally lainnya sebelum kesalahan sebelum 

kesalahan tadi bisa dihilangkan. Setelah rally lancar pelaksanaannya, 

lebih baik masing-masing pemain beralih posisi (pemukul pertama 

menjadi pemukul kedua, server menjadi receiver). 

c) Pola III: Pertandingan/game 

  Setelah pola-pola di atas dilatihkan dengan baik, dalam artian 

teknik pukulan, footwork, akurasi, konsistensi dan irama pukulan sudah 

menampakkan hasil yang baik, maka pola latihan ditingkatkan pada pola 

yang menyerupai permainan sesungguhnya, yaitu pertandingan. 

  Dalam pola pertandingan ini para pemain akan ”menumpahkan” 

potensi-potensi yang dimilikinya yang meliputi potensi teknik, taktik, 

strategi, fisik, dan potensi mental/psikis ke dalam perwujudan perilaku 

selama pertandingan. Khusus mengenai potensi psikis/mental, 

pelatih/guru harus benar-benar memberi perhatian yang banyak, sebab 

tak jarang dijumpai ada pemain yang mempunyai teknik, taktik, strategi 

dan fungsi yang baik, tetapi setelah melakukan pertandingan, 

kemampuan-kemampuan di atas seolah-olah hilang/berkurang, sehingga 

banyak terjadi kesalahan yang dilakukannya. 
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  Dalam tenis meja, potensi psikis/mental ini dapat dilihat dari 

perwujudan semangat juang (fighting spirit), percaya diri (self 

confidenee), ketenangan, keuletan, kesabaran saat melakukan rally 

panjang, jiwa ksatria/sportifitas, kemauan untuk belajar dan sebagainya. 

  Berdasarkan tipe/karakter pemain dalam tenis meja, pola latihan 

pertandingan ini dapat dilakukan dengan beberapa alternatif, yaitu: 

 

1. Pola bertahan melawan bertahan 

  Pertandingan dengan pola ini mengharuskan pemain untuk 

melakukan rally dengan pukulan bertahan, tidak diperbolehkan 

melakukan pukulan serangan. Pukulan bertahan yang dimaksud di 

atas adalah pukulan chop dan push, baik dengan forehand maupun 

backhand, jadi bukan pukulan bertahan yang jauh dari meja seperti 

lob. 

  Titik tekan latihan pertandingan bertahan ini ialah melatih 

keuletan, 

ketenangan, kesabaran dan dari sudut teknik pukulan, ditekankan 

pada kemampuan menempatkan bola (akurasi) serta kualitas pukulan 

bertahan yang baik, yaitu pukulan yang tidak memberi peluang 

kepada lawan untuk dengan mudah melakukan serangan, misalnya 

hasil pukulan yang tidak terlalu melambung tinggi di atas net. 

2. Pola bertahan melawan menyerang 

  Secara bergantian dua pemain berperan sebagai pihak penyerang, 

sedang yang lainnya sebagai pihak bertahan, misalnya pemain A 

sebagai penyerang, pemain B sebagai pihak bertahan, setelah salah 

satu pemain mencapai angka 10, maka peran sebagai penyerang 

ataupun pihak bertahan dibalik. Sebagai penyerang ditekankan pada 

efektifitas pukulan yang menyulitkan ataupun mematikan lawan, 

sehingga tidak semua bola 

dari lawan dipukul dengan pukulan keras/smash, tetapi 

diperbolehkan melakukan pukulan-pukulan pancingan sebagai 

awalan sebelum melakukan pukulan smash. Sedang pihak bertahan, 

latihan pertandingan ini sama penekanannya dengan pola pertama 

diatas. 

3. Pola bebas/pertandingan murni 

  Pola yang terakhir ini sama persis dengan pertandingan-

pertandingan tenis meja. Jadi tiap pemain diberi kebebasan berkreasi 

dalam menghadapi situasi dan kondisi pertandingan yang 

dihadapinya, sedang sebagai kegiatan evaluasinya dapat dilakukan 

sendiri oleh pemain (instropeksi), ataupun dilakukan oleh 
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pelatih/guru selama dan sesudah pertandingan, atau dilakukan 

bersama-sama, yaitu dengan jalan mendiskusikan pertandingan yang 

telah dilakukan.  

  Pemilihan lawan bertanding harus mempertimbangkan tingkat 

kemampuan yang dimiliki oleh pemain, jika melawan pemain yang 

berkemampuan lebih tinggi, pelatih/guru perlu memberi motivasi 

agar pemain tersebut berusaha “mencuri” angka sebanyak-

banyaknya. Jika tingkat kemampuannya sama, perlu motivasi untuk 

memenangkan pertandingan, sedang jika menghadapi pemain yang 

lebih rendah kemampuannya, perlu motivasi untuk berusaha 

“kehilangan“ angka seminim mungkin. 
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RANGKUMAN 

  Dua hal yang harus diperhatikan dalam latihan teknik tenis meja adalah proses 

latihan fisik dam latihan teknik dasarnya. Agar tercipta efektifitas dan efisiensi latihan, 

secara teknis pelatih harus dapat menyelaraskan latihan fisik yang diorientasikan pada 

latihan teknik dasar tenis meja, yang dalam hal ini harus pula selalu mengingat 

karakteristiknya sebagai permainan yang mengandalkan kecepatan dan daya reaksi yang 

tinggi, disamping komponen-komponen fisik yang lainnya.  

  Disamping latihan yang besifat individual, pola latihan hendaknya juga 

diorientasikan pada situasi pertandingan yang sesungguhnya, sehingga ada unsur 

perlakuan terhadap mental pelaku tenis meja, dengan demikian variasi pola latihan akan 

membawa hasil yang baik, baik dari segi teknik individu, kematangan mental dan 

kemampuan menerapkan taktik serta strategi. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan pengertian latihan dalam olahraga! 

2. Bagaimana sistematika latihan fisik yang baik! 

3. Sebutkan komponen-komponen fisik dalam kesegaran jasmani! 

4. Sebut dan jelaskan prinsip-prinsip latihan fisik! 

5. Jelaskan pengertian latihan teknik! 

8. Sebutkan komponen teknik dasar dalam tenis meja! 

7. Ciptakan bentuk latihan teknik dalam tenis meja! 
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BAB V 

PERATURAN TENIS MEJA 

Tujuan 

Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda dapat menjelaskan mengenai peraturan 

tenis meja. 

  Secara khusus anda diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan tentang ketentuan meja, net atau jarring serta bola dan juga 

bad/raket. 

2. Menjelaskan tentang servis yang sempurna. 

3. Menjelaskan tentang pukul bola (stroke). 

4. Menjelaskan tentang menyentuh sudut bidang permainan (bola sudut). 

5. Menjelaskan tentang melampaui atau , mengelilingi jaring. 

6. Menjelaskan tentang pengembalian bola yang sempurna. 

7. Menjelaskan tentang pengembalian bola dalam permainan (in play). 

8. Menjelaskan tentang pukulan ulangan (let) 

9. Menjelaskan tentang gagil membuka dan mengembalikan bola dengan 

sempurna. 

10. Menjelaskan tentang sistem mempercepat waktu (expedite system). 

11. Menjelaskan tentang suatu game. 

12. Menjelaskan tentang suatu match atau pertandingan.\ 

13. Menjelaskan tentang memilih tempat dan hak membuka bola (servis). 

14. Menjelaskan tentang pertukaran tempat dan game penentuan. 

15. Menjelaskan tentang servis atau bola pembukaan. 

16. Menjelaskan tentang bola pembukaan yang sempurna (good service) dalam 

permainan ganda. 

17. Menjelaskan tentang urutan memberi dan menerima bola dalam permainan 

ganda. 

18. Menjelaskan tentang memilih urutan dan menerima bola dalam permainan 

ganda. 

19. Menjelaskan tentang urutan servis dalam permainan ganda. 

20. Menjelaskan tentang salah urutan menerima servis dalam permainan ganda. 

 

A. Peraturan Nasional dan Internasional 

1. Meja 

  Permukaan meja secara umum diistilahkan sebagai playing surface, 

harus berbentuk segi empat dengan ukuran panjang 2,74 meter dan lebar 1,525 
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meter. Permukaan ini harus terletak horizontal dengan ketinggian 76 centimeter 

diatas lantai. 

  Permukaan meja dapat terbuat dari bahan apapun, asalkan mempunyai 

kemungkinan memantulkan bola setinggi 22 sampai 25 centimeter bila 

dijatuhkan di atas permukaan meja dari ketinggian kurang lebih 30,5 centimeter 

dengan menggunakan bola standar dan sebaiknya menggunakan. Bola standar 

jenis medium. 

  Permukaan meja harus berwarna gelap, misalnya hijau tua dan tak boleh 

mengkilat, serta dibatasi dengan garis putih selebar 2 centimeter di sepanjang 

tiap sisi meja. Garis-garis putih yang membatasi permukaan meja sepanjang 2,74 

meter tersebut, dinamakan batas sisi (side lain). 

  Permukaan meja tersebut, harus terbuat dari bahan kayu keras dan 

sebaiknya disemprotkan atau dicat dengan menggunakan lak, pernis atau yang 

berwarna pudar. Meja harus dibuat dengan konstruksi yang kuat dan kokoh. 

Apabila pada ujung-ujung meja diberi tambahan initial-initial tulisan seperti 

nama perkumpulan, merk meja, merk bola dan lain-lain hendaknya digunakan 

cat yang tidak berwarna putih. 

 

2. Net atau jaring dan tiang-tiangnya. 

  Bidang permainan atau meja dibagi menjadi dua bagian yang sama 

ukurannya oleh sebuah net dan dipasang sesuai dengan garis-garis ujung depan 

meja tiap garis ujung. Net dan tali penggantungnya berukuran panjang 183 

centimeter, bagian bawah jaring harus dapat menyentuh bidang permainan 

sepanjang jaring itu. Jaring digantung pada seutas tali yang ujung-ujungnya 

dikaitkan pada tiang-tiang net yang kaki-kakinya dipasang tiap garis sisi 

menonjol keluar 15,25 centimeter, sedangkan tinggi kedua tiang itu pun 15,25 

centimeter.  

  Net/jaring harus terbuat dari bahan yang lemas semacam tirai halus, 

berwarna hijau tua dengan mata jaringnya atau lubang-lubangnya tidak boleh 

lebih kecil dari 7,5 milimeter, dan tidak boleh lebih dari 12,4 milimeter. Warna 

pinggiran atas jaring harus putih dan bergantung pada tali penggantungnya 

dimana lebarnya tidak melebihi 15 milimeter. Tiap ujung jaring harus rapat 

melekat pada tiang jaring dari 

puncak tiang tersebut sampai kedasarnya.  

  Diameter dari tiang jaring tidak boleh melebihi 22 milimeter dan tiap alat 

untuk mengatur tinggi tiang-tiang atau ketegangna tali tempat bergantung 

net/jarring harus diproyeksikan di atas dasar tempat berdirinya tiang-tiang 

tersebut dengan jarak 7 milimeter dari tiang-tiang itu. 
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3. Bola 

  Bola permainan tenis meja harus berbentuk bulat dan terbuat dari bahan 

celluloid atau plastik, berwarna putih dan pudar dengan diameter minimal 37,2 

milimeter dan maksimal 38,2 milimeter. Sedangkan berat bola tidak boleh 

kurang dari 2,40 gram dan tidak boleh lebih dari 2,54 gram. 

  Pemantulan. standar untuk bola harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut, yaitu tidak boleh kurang dari 23,5 centimeter dan tidak boleh melebihi 

dari 25,5 centimeter apabila dijatuhkan dari ketinggian 30,5 centimeter di atas 

permukaan meja dengan suatu blok baja yang khusus dibuat untuk percobaan 

tersebut. Bola yang memantul setinggi 23,5 - 24,1 centimeter dinyatakan 

memiliki daya pemantulan rendah dan 24,2 - 24,8 centimeter dinyatakan 

mempunyai daya pemantulan sedang, serta memantul setinggi 24,9 - 25,5 

centimeter dinyatakan sebagai bola yang memiliki daya pemantulan tinggi. 

  untuk PTMSI penggunaan bola dia dalam kejuaraan-kejuaraan tingkat 

nasional, internasional dan kejuaraan terbuka baik nasional maupun 

internasional harus seijin PTMSI dimana telah ditentukan merk-merk bola yang 

boleh digunakan sesuai dengan perjanjian antara PTMSI dengan Federasi Tenis 

Meja Asia dalam penelitian penggunaan bola. 

 

4. Bat atau raket 

  Di dalam permainan tenis meja tidak ada ketentuan ataupun persyaratan 

mengenai ukuran, bentuk maupun berat bat/raket. permukaan bat harus berwarna 

gelap dan pudar. Bahan harus terbuat dati kayu untuk bidang pemukulnya, tidak 

bersambung, sama tebal, datar dan kaku. Bila bidang kedua-duanya dilapisi, 

maka lapisan boleh salah satu atau kedua-duanya terdiri atas: karet berbintik 

biasa, dengan bintiknya menonjol keluar, tebal lapisan itu tidak melebihi 2 

milimeter. Sandwich atau penyelipan terdiri atas karet busa yang dilapisi oleh 

karet berbintik biasa, menonjol keluar atau ke dalam, tebal keseluruhan lapisan 

pada tiap-tiap permukaan bat tidak melebihi 4 milimeter. Bila karet mentah 

dipakai pada kedua belah bidang pemukul maka warna dari karet tersebut kedua-

duanya harus sama, bila kayu digunakan untuk salah satu atau kedua bidang 

pemukul, maka warnanya harus .gelap atau kedua-duanya warna asli (tidak dicat 

demikian rupa sehingga tidak merubah keaslian permukaannya zat kayu). 

  Bagian dekat tangkai yang digenggam oleh jari, boleh dilapisi dengan 

gabus atau bahan-bahan lain untuk memberikan kepuasan memegang bat/raket, 

lapisan atau tambahan tersebut dianggap sebagai bagian dari tangkai bat. 

  Bila salah satu bidang dari bat/raket, tidak pernah digunakan untuk 

memukul bola, maka bidang itu boleh dilapisi dengan gabus atau bahan lain 

yang mampu memberi kepuasan kepada si pemain sewaktu menggunakan 

bat/raket itu. Penggunaan lapisan bat/raket yang sah hanya berlaku untuk bidang 
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bat/raket yang digunakan untuk memukul bola. Pukulan yang disentuh oleh 

bidang yang dilapisi gabus tadi atau oleh bagian yang termasuk genggam 

bat/raket atau tangkai bat/raket adalah tidak syah dan merupakan kehilangan 

nilai bagi pemukul. 

Spesifikasi Karet berbintik. 

  Bintik-bintik dalam satu lapisan karet terbagi merata sedemikian rupa 

sehingga dalam satu centimeter persegi terdapat tidak kurang 10 dan tidak lebih 

dari 50 bintik atau 85 - 325 dalam inch persegi, terbuat dari karet asli atau 

buatan synthetic tidak merupakan karet busa, tebal seluruhnya meliputi pula 

tinggi bintik-bintik serta perekatnya. Spesifikasi: warna gelap berlaku untuk 

perlengkapan. 

  Warna sebaliknya disesuaikan dengan kartu pedoman warna. Di dalam 

upaya menghindarkan penggunaan alat dan perlengkapan, misalnya bat/raket 

yang bidang pemukulnya berwarna muda di dalam suatu permainan, 

perkumpulan maupun pembina sebaiknya mengambil langkah-langkah positif 

dengan menghubungi usahawan, agen-agen alat-alat olahraga tenis meja agar di 

dalam pembuatan perlengkapan olahraga tenis meja, diperhatikan juga 

ketentuan-ketentuan pemberian warna gelap, misalnya untuk beraneka ragam 

kostum olahraga tenis meja, permukaan bat/raket. 

 

B. Permainan Tunggal 

  Pemain yang dapat giliran pertama memukul dalam suatu rally, 

dinamakan pembuka (server). Pemain yang dapat giliran memukul bola dari 

server selama rally, dinamakan penerima (receiver). 

  Pembuka pertama-tama harus membuat suatu pembukaan bola (service) 

yang sempurna, kemudian penerima mengembalikan bola tersebut dengan 

sempurna (good return) yang setelah pembuka maupun penerima secara 

bergantian mengusahakan suatu pengembalian yang sempurna. Masa atau waktu 

di mana bola sedang dalam permainan (in play) dinamakan rally. Suatu rally 

yang hasilnya tidak dicatat, dinamakan let. Suatu rally yang hasilnya dicatat, 

dinamakan biji atau nilai. 

 

1. Bola pembuka (sevice)_yang sempurna 

  Bola ditempatkan secara bebas di atas telapak tangan yang terbuka san 

datar, jari-jari tangan dirapatkan ibu jari terpisah bebas. Pada waktu melakukan 

service tangan bebas menimbang bola sebelum dipukul. Service selamanya 

harus dilakukan diatas permukaan bidang permainan. Bola pembuka (service) 

digerakkan oleh tangan, tanpa memberi putaran (spin). Bola harus terlihat jelas 

mental dari telapak tangan sehingga sewaktu-waktu dapat dilihat oleh wasit. 
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  Pada waktu bola mencapai titik tertinggi dan akan jatuh kembali, bola 

tersebut harus sudah dipukul oleh pembuka bola/server dengan jalan dipantulkan 

pada bidang permainannya sendiri, kemudian bola tersebut harus dapat melewati 

net tanpa menyentuhnya menuju bidang permainan lawan. Pada waktu bat/raket 

menyentuh bola yang dilambungkan untuk dipukul, bola tersebut harus berada di 

belakang garis ujung atau garis ujung khayalan di atas permukaan meja. 

  Bola pembukaan (service) yang tidak tersentuh (pukul angin) yaitu 

apabila seorang pemain didalam usahanya untuk membuka bola, bola tersebut 

tidak tersentuh oleh batnya, maka pemain tersebut kehilangan satu biji/satu nilai. 

Hukuman ini diberikan karena bola pada waktu lepas dari tangannya sudah 

dianggap “sedang dalam permainan”. 

 

2. Pukul bola (stroke) 

  Yang dimaksud dengan “pukul bola“ adalah sentuhan keras pada bola 

oleh bat/raket atau tangan bat/raket. Yang dimaksud tangan bat/raket adalah 

tangan yang memegang bat/raket. Tangan bebas terbuka adalah tangan yang 

tidak menggenggam bat/raket. Karena itu suatu pengembalian bola yang 

diakibatkan oleh tangan saja, setelah bat/raket terlepas dari tangan adalah tidak 

sah, mengingat bahwa tangan tadi tidak berfungsi lagi sebagai tangan bat/raket, 

sebaliknya pengembalian bola yang diakibatkan bat/raket saja setelah kejadian 

bat/raket terlepas, inipun tidak sah, karena dianggap bola tidak dipukul. 

 

3. Menyentuh sudut bidang permainan (bola sudut) 

  Pengertian "permukaan meja“ adalah seluruh bagian atas permukaan 

meja, termasuk juga sudut-sudut atas dan bagian pinggiran atas permukaan meja. 

Dengan demikian apabila bola menyentuh bagian-bagian tesebut maka hasil 

pukulan tersebut 

adalah sah dan bela berada dalam permainan. Sebaliknya apabila bola 

menyentuh bagian bawah dari sudut-sudut atas dan pinggiran-pinggiran atas, 

maka pukulan tersebut tidak sah. Hal ini menyebabkan pemain yang melakukan 

pukulan tersebut kehilangan satu nilai/satu biji.  

  Arah bola terakhir yang dipukul, arah putaran bola dan arah bola yang 

memantul dari permukaan meja akan memudahkan dalam hal membedakan 

pantulan sah dan pantulan yang tidak sah. pada umumnya apabila bola 

menyentuh sudut atas dan pinggiran atas meja pantulan akan terlihat jelas, 

kecuali apabila bola tersebut diberi spin yang keras. Ini akan menyebabkan suatu 

kemungkinan, kalau bola itu memantul ke atas, maka pantulan itu sah. 

Sedangkan bila bola itu memantul ke bawah maka pantulan itu tidak sah karena 

bola tersebut menyentuh bagian bawah dari sudut atas atau bagian bawah 

pinggiran atas meja. 
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4. Melampaui atau mengelilingi jarring 

  Bola yang dipukul dan dikembalikan oleh seorang pemain harus dapat 

melampaui atau mengelilingi jaris. Bola yang menyentuh jaring, bergulir di atas 

jaring, menyentuh tiang jaring dan mengelilingi jaring di atas tiang jaring dan 

masuk pada bidang permainan lawan dianggap suatu pukulan atau pengembalian 

sah. Bola yang melampaui/melewati jaring melalui bawah atau mengelilingi 

jaring melalui garis samping lapangan di bawah jaring dianggap suatu pukulan 

atau pengembalian yang salah. Oleh karena itu kedua ujung dari jaring harus 

rapat pada tiangetiangnya, dari pundak tiang sampai pada dasarnya. 

 

5. Pengembalian bola yang sempurna 

  Bola yang datang dari service lawan atau pengembalian lawan setelah 

memantul pada meja harus dipukul langsung menuju bidang permainan lawan 

melampaui jaring atau mengelilingi jaring, dan bola tersebut harus masuk pada 

bidang permainan lawan. Bola dari service lawan atau pengembalian lawan 

setelah memnatul pada meja kembali melampaui atau mengelilingi jaring yang 

disebabkan oleh daya geraknya sendiri dapat dipukul sebelum menyentuh meja 

lawan atau menyentuh tanah. Hal ini dapat dilakukan karena bola “masih dalam 

permainan”. 

 

6. Dalam permainan (in play) 

  Bola dianggap sudah berada ”dalam permainan” setelah dilambungkan 

oleh tangan bebas pembuka bola sampai terjadinya kesalahan. Kesalahan 

tersebut misalnya, bola menyentuh salah satu bidang permainan dua kali 

berturut-turut, bola setelah memantul tidak dapat dipukul, bola dipukul lebih dari 

satu kali, bola menyentuh badan pemain atau apa saja selain dari jaring dan tiang 

jaring. 

 

7. Pukulan ulangan (let) 

  Apabila bola pembukaan (service) yang memenuhi syarat, pada waktu 

sedang melampaui jaring. mnentuh jaring atau tiang-tiang jaring di-volly 

langsung oleh penerima bola. 

  Yang dimaksud dengan bola volly adalah bola yang sedang dalam 

permainan setelah melewati jaring menyentuh bat/raket atau tangan bat/raket 

tanpa menyentuh dulu bidang permainan. Bola pembukaan akan diulang pula 

apabila dilakukan pada saat penerima bola belum siap, kecuali apabila penerima 

bola telah berusaha mengembalikan bola terganggu karena kecelakaan yang di 

luar kekuasaannya yang menyebabkan pemain tersebut kehilangan satu nilai, 

dalam hal ini juga harus diberikan “let” atau pukulan ulangan. 
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8. Gagal membuka dan mengembalikan bola dengan sempurna 

  Pemain yang membuka (server) dan - pemain yang mengembalikan bola 

(receiver) dianggap gagal melakukan pukulan tersebut apabila bat/raket atau apa 

saja yang dipakai dan dibawanya menggerakkan bidang permainan, begitu juga 

apabila tangan bebas seorang pemain menekan/memegang bidang permainan 

pada waktu hendak memukul bola yang sedang dalam permainan. 

  Bola yang sedang dalam permainan dan belum melampaui ujung atau 

garis tepi, menyentuh badan atau apa saja yang dipakainya selain alat permainan 

(bat/raket atau tangan bat/raket), kemudian dipukul melampaui net menuju 

bidang permainan lawan, walaupun pukulan tersebut masuk, tetapi ini dianggap 

pengembalian yang tidak sempurna/gagal. Dianggap suatu kegagalan juga 

apabila seorang pemain memvolly bola, yaitu memukul bola sebelum memantul 

pada bidang permainan. 

 

9. Sistem mempercepat waktu (Expedite system) 

  Apabila suatu game tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima 

belas menit sejak game itu dimulai, maka sisa game itu dan game-game 

selanjutnya pada pertandingan itu menggunakan "sistem mempercepat waktu” 

(expedite system). Dalam expedite sistem, server atau pemain yang melakukan 

service akan kehilangan satu nilai. Apabila tiga belas pukulannya, dihitung pada 

waktu pemain tersebut melakukan service dapat dikembalikan dengan sempurna 

oleh lawan (receiver). 

 

10. Suatu game 

  Suatu game dianggap dimenangkan oleh seorang pemain yang dapat 

mengumpulkan nilai 21 terlebih dahulu. 

  Apabila kedua pemain sama-sama mencapai nilai 20, maka pemenang 

adalah pemain yang terlebih dahulu memperoleh nilai selisih dua lebih tinggi 

dari lawannya. 

 

11. Suatu match atau pertandingan 

  Match atau pertandingan dalam permainan tenis meja dapat 

menggunakan sistem ”the best of three game” atau ”the best of five game”. 

Dalam sistem the best of three games, pemain dianggap telah memenangkan 

pertandingan apabila dapat memenangkan dua games terlebih dahulu, sedangkan 

dalam sistem the best of five games, pemain dianggap telah memenangkan 

pertandingan bila dapat memenangkan tiga games terlebih dahulu. Sistem ini 

mengatur pertandingan perorangan dan beregu. 

  Pertandingan harus berjalan terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali 

diantara game ketiga dan keempat pada pertandingan yang menggunakan sistem 
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the best of five games, pemain dapat meminta istirahat yang tidak lebih dari lima 

menit. 

 

12. Memilih tempat dan hak membuka bola (servis) 

  Undian atau toss dapat menentukan pemain yang dapat memilih tempat 

dan memilih menjadi pembuka bola pertama. Pemain yarg memenangkan 

undian, apabila memilih menjadi pembuka bola pertama (service), maka 

lawannya mempunyai hak untuk memilih tempat. Apabila pemain yang 

memenangkan undian memindahkan hak pilihannya, maka pemain yang kalah 

undian dapat menentukan pilihannya, apakah akan memilih tempat atau menjadi 

pembuka bola pertama. 

 

13. Pertukaran tempat pada game penentuan 

  Dalam game penentuan yaitu game ketiga pada the best of three game 

dan game kelima pada the best of five games, terjadi pertukaran, apabila salah 

satu pemain telah memperoleh nilai/biji 10. Service setelah pertukaran tempat 

tetap dipegang oleh pemain yang melakukan service sebelum terjadi pertukaran 

tempat. 

 

14. Pergantian service atau bola pembukaan 

  Pergantian service yaitu penerima bola menjadi pembuka bola, terjadi 

apabila seorang pemain telah melakukan lima kali service. Untuk mengetahui 

hal ini ialah dengan cara menjumlahkan nilai kedua pemain, apabila jumlah nilai 

kedua pemain merupakan kelipatan lima, misaalnya: 5-O,4-1,3-2,4-6,8-7 dan 

seterusnya maka terjadi perpindahan service. 

  Jika terjadi duce (nilai 20-20), maka pergantian service dilakukan setiap 

kali ada pemain yang memperoleh tambahan biji sampai game itu selesai. 

  Apabila expedite system terpaksa diberlakukan, maka pergantian service 

terjadi setiap kali ada pemain yang memperoleh tambahan biji. Mulai dari awal 

expedite system itu diberlakukan sampai berakhirnya pertandingan. 

  Pemegang service setelah selesai games untuk memulai game berikutnya 

adalah pemain yang pada saat dimulainya game yang telah selesai itu bertindak 

sebagai penerima (receiver). 

 

C. Permainan double atau ganda 

  Peraturan-peraturan untuk bermain tunggal (single game) berlaku juga 

untuk permainan ganda (double game), kecuali hal-hal dibawah ini: 
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1. Meja 

  Permukaan meja untuk permainan double dibagi dua oleh sebuah garis 

yang ditarik sejajar dengan kedua garis tepi. Jarak garis'itu ke garis tepi yang 

satu harus sama dengan jarak dari garis itu ke tepi yang lainnya. Tebalnya garis 

yang membagi dua permukaan meja itu adalah 8 milimeter. Garis itu dinamakan 

garis tengah (centre line). Garis tengah ini dibuat secara permanen karena secara 

teknis tidak akan mengganggu permainan tunggal.  

  Bagian permukaan meja pembuka bola (server) yang terletak antara 

jaring, garis tepi kanan. garis ujung dan garis tengah disebut kanan pembuka 

bola (server right court), bagian permukaan meja pembuka bola (server) yang 

terletak antara jaring, garis tepi kiri, garis ujung dan garis tengah disebut bagian 

kiri pembuka bola (server left court). 

  Bagian permukaan meja di seberang penerima bola yang letaknya antara 

jaring garis tepi kiri, garis ujung dan garis tengah bila dilihat dari tempat 

pembuka bola disebut bagian kanan penerima bola (receiver right court), bagian 

permukaan meja diseberang pembuka bola yang letaknya antara jaring, garis tepi 

kanan, garis ujung dan garis tengah bila dilihat dari tempat pembuka bola 

disebut bagian kiri penerima boila (receiver left court). 

 

2. Bola pembukaan yang sempurna 

  Bola pembukaan (servis) harus dilakukan dari bagian kanan pembuka 

bola. Bola tersebut harus memantul pada bagian kanan permukaan meja 

pembuka bola terus bergerak secara diagonal melampaui net/jaring dan 

memantul pada bagian kanan permukaan meja penerima bola (receiver). Service 

dianggap benar atau sah apabila memantul pada garis tengah pembuka bola dan 

memantul pada garis tengah penerima bola setelah sebelumnya melampaui 

net/jaring. 

 

3. Urutan memberi dan menerima bola 

  Pembuka bola memberikan servis yang sempurna, yaitu servis yang 

dilakukan di bagian kanan permukaan meja pembuka bola, bola tersebut harus 

memantul di daerah itu dan dapat melampaui net tanpa menyentuhnya menuju 

daerah penerima bola (bagian kanan permukaan meja -penerima bola), setelah 

memantul penerima bola bebas mengarahkan bola tersebut kemana saja, asal 

masuk pada bidang permainan lawan dan dapat melampaui net/jaring, bola 

dikembalikan lagi oleh pasangan (partner) penerima bola mengembalikan lagi 

bola tersebut ke bidang permainan pembuka bola, pembuka bola mengembalikan 

lagi bola tersebut ke bidang penerima bola. Demikian seterusnya bola 

dikembalikan silih berganti menurut urutan seperti yang diuraikan diatas sampai 

ada salah satu pemain yang melakukan kesalahan. 
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4. Memilih urutan pemberi dan penerima bola 

  Pasangan yang memenangkan toss berhak untuk menentukan pemain 

mana dari pasangan yang akan menjadi pembuka bola pertama, dan pasangan 

yang kalah toss berhak pula menentukan pemain mana dari pasangannya yang 

akan menjadi penerima bola pertama. Urutan pemberi dan penerima bola pada 

game pertama ini akan menetukan urutan pemberi dan penerima bola pada 

game-game selanjutnya. 

 

5. Urutan service atau bola pembukaan 

  Lima bola pembukaan yang pertama dalam suatu game, akan dilakukan 

oleh pemain yang dipilih pasangannya untuk melakukan kelima bola pembukaan 

itu, dan akan diterima oleh pemain yang dipilih pasangan lawannya untuk 

mengembalikan 

kelima bola. pembukaan itu. Kelima bola pembukaan yang kedua, akan 

dilakukan oleh pemain yang menjadi penerima kelima bola pembukaan yang 

pertama, kelima bola pembukaan yang kedua ini akan diterima oleh lawan dari 

pembuka kelima bola yang pertama. Kelima bola pembukaan yang ketiga akan 

diterima oleh kawan dari pembuka kelima bola pertama, kelima bola pembukaan 

yang ketiga ini akan diterima oleh kawan penerima bola pembukaan yang 

pertama. Kelima bola pembukaan yang keempat akan dilakukan oleh kawan 

penerima kelima bola pembukaan yang pertama, kelima bola pembukaan yang 

keempat ini akan diterima oleh pembuka kelima bola pertama, demikian pula 

seterusnya pemberi dan penerima bola sampai berakhirnya suatu game. Apabila 

terjadi douoe (20-20) atau diberlakukan expedite system maka urutan pemberi 

dan penerima bola menurut aturan douce atau expedite system yang telah 

dibahas pada halaman-halaman yang lalu. 

  Pada game-game yang menentukan (game ketiga pada the best of three 

games dan game kelima pada the best of five games), apabila salah satu 

pasangan telah mencapai nilai 10, maka harus dilakukan perpindahan tempat dan 

penerima bola 

dari pasangan itu harus diubah. 

  Apabila suatu game telah selesai, dan akan dilanjutkan dengan game 

berikutnya, maka penerima bola pada game yang berikutnya itu harus 

berlawanan dengan penerima bola pada game sebelumnya. 

 

8. Salah urutan penerima bola 

  Apabila dalam suatu game terjadi kesalahan penerimaan bola, maka 

permainan ini harus dihentikan dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, 

sedang seluruh nilai yang diperoleh pada waktu kesalahan tersebut belum 

diketahui tetap berlaku (sah). 
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D. Definisi-definisi 

1. Rally adalah masa (waktu) dimana ”bola sedang dalam permainan (in 

play). 

2. Let adalah rally yang hasilnya tidak dicatat. 

3. Point adalah rally yang hasilnya dicatat, menghasilkan angka. 

4. Racket hand (tangan racket) adalah tangan yang menggenggam racket. 

5. Free hand adalah tangan yang tidak menggenggam racket. 

6. Volley adalah bola yang dipikul oleh seorang pemain, pada waktu bola 

sedang dalam permainan, bilamana bola belum menyentuh lapangan 

permainannya sejak bola dipukul terakhir oleh pemain lawannya. 

7. Seorang pemain menghalangi (obstruct) bola, bilamana ia atau apa yang 

ia pakai atau bawa, menyentuh bola dalam permainan pada waktu bola 

belum melewati lapangan permainannya atau melampaui perpanjangan 

khayal garis ujung di lapangan permainannya, sejak pukulan terakhir 

oleh pemain lawannya. 

8. Server (pembuka bola) adalah pemain yang mendapati giliran pertama 

untuk memukul bola dalam rally. 

9. Receiver (penerima bola) adalah pemain yang mendapat giliran pertama 

untuk memukul bola dalam rally. 

10. Umpire (wasit) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memutuskan hasil 

dari pada rally. 

11. Apabila yang dipakai atau dibawa oleh seseorang pemain meliputi 

apapun yang ia pakai atau bawa pada waktu ia start suatu rally. 

12. Bola harus sudah dianggap melewati atas atau mengelilingi jaring, 

bilamana bola lewat melalui baik jalan bawah ataupun mengelilingi 

perangkat" jaring diluar meja, atau bilamana bola dalam suatu 

pengembalian (return), dipukul memantul kembali melampaui jaring. 
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RANGKUMAN 

  Secara garis besar peraturan dalam tenis meja meliputi: peraturan permainan 

untuk bermain tunggal dan peraturan permainan untuk permainan ganda. Dalam hal 

ini materi peraturan sama dengan yang tertera pada sajian materi/isi. 

 

LATIHAN 

1. Belajarlah menerapkan peraturan permainan ini dengan cara dua orang 

bertanding tunggal dan seseorang menjadi wasit. Baik pemain maupun wasit 

sama-sama belajarlah peraturan. 

2. Jadilah wasit, dalam pertandingan persahabatan yang dilakukan dengan klub 

tenis meja lain. Dalam hal ini kelas anda yang mencari lawan tanding dan 

menentukan wasitnya. 
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BAB VI 

SISTEM PERTANDINGAN TENIS MEJA 

Tujuan 

  Setelah mempelajari bab ini diharapkan anda dapat menjelaskan sistem 

pertandingan dalam tenis meja. 

  Secara khusus diharapkan anda dapat: 

1. Menjelaskan tentang sistem gugur. 

2. Menjelaskan tentang sistem kompetisi. 

3. Menjelaskan tentang sistem kombinasi (antara gugur dan kompetisi serta 

sistem khusus). 

4. Menjelaskan sistem Carbillon. 

5. Menjelaskan sistem Swaythling lama. 

6. Menjelaskan sistem Swaythling baru. 

7. Menjelaskan sistem carbillon dan swaythling. 

8. Menjelaskan pertandingan perorangan. 

Sajian Materi/Isi 

  Secara garis besar sistem pertandingan tenis meja dapat dikelompokkan 

menjadi: 

A. Sistem gugur 

1. Sistem gugur lx/gugur tunggal. 

2. Sistem gugur 2x/gugur ganda. 

 

B. Sistem kompetisi 

1. Sistem 1/2 kompetisi. 

2. Sistem kompetisi penuh. 

 

C. Sistem kombinasi termasuk di dalamnya sistem khusus 

1. Kombinasi antara sistem gugur dengan kompetisi. 

2. Kombinasi antara sistem gugur dengan sistem khusus. 

3. Kombinasi antara sistem kompetisi dengan system khusus. 

4. Kombinasi antara sistem gugur, sistem kompetisi dan sistem khusus. 

5. Sistem khusus tenis meja 

a. Sistem Carbillon. 

b. Sistem Swaythling lama. 

c. Sistem Swaythling baru. 
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d. Sistem modifikasi oarbillon dan swaythling. 

e. Pertandingan perorangan. 

 

A. Sistem gugur adalah sistem 7 pertandingan dimana regu/peserta yang sudah kalah 

tiidak berhak bertanding/bermain lagi, dengan kata lain dianggap gugur. 

1. Sistem gugur lx/gugur tunggal, yaitu sistem pertandingan dimana regu/peserta 

yang sudah kalah lx dianggap gugur.  

Ditinjau dari teknis pelaksanaannya sistem gugur tunggal dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Sistem gugur tunggal biasa. 

b. Sistem gugur tunggal dengan menggunakan bye. 

c. Sistem gugur tunggal dengan menggunakan babak pendahuluan. 

d. Sistem pertandingan gugur tunggal dimana angka skema pertandingan 

sama dengan atau disesuaikan dengan jumlah peserta. 

 

Untuk a,b dan c, angka skema harus terdiri dari salah satu angka kelipatan 

bilangan dua berpangkat, yaitu 22, 23. 24, 25, dan seterusnya, sedangkan 

untuk angka skema sama dengan jumlah peserta. 

 

a. Sistem gugur tunggal biasa 

   Sistem ini hanya digunakan apabila jumlah pesertanya terdiri dari 

kelipatan dua berpangkat, yaitu jumlah pesertanya 4, 8, 16, 32, dan 

seterusnya. 
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contoh skema : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Sistem gugur tunggal dengan menggunakan bye 

   Sistem ini digunakan apabila jumlah peserta kurang dari angka 

kelipatan bilangan dua berpangkat. Kurang maksimal dari angka kelipatan 

bilangan dua berpangkat, adalah sampai dengan 1/4 kali angka kelipatan 

bilangan dua berpangkat. Misalnya dari skema 8, kurang maksimalnya 

adalah: 1/4 x 8 : 2, Jadi jumlah peserta di bawah angka 8 yang 

menggunakan sistem b adalah 6 peserta dan 7 peserta. Untuk keseluruhan 

sistem ini digunakan apabila jumlah pesertanya terdiri dari: 3, 8, 7, 12, 13, 

14, 24 s/d 31 dan seterusnya. 
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Contoh skema : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Sistem gugur tunggal dengan menggunakan babak pendahuluan 

Sistem ini digunakan apabila jumlah peserta lebih dari angka kelipatan dua 

berpangkat. Lebih maksimalnya adalah sampai dengan 1/2 x angka 

kelipatan bilangan dua berpangkat dikurangi 1. Misalnya dari angka skema 

3, lebih maksimalnya adalah 1/2 x 823. 

  Jadi jumlah peserta yang menggunakan sistem c di atas angka 3 adalah: 

9, 10, 11. Secara keseluruhan sistem ini digunakan apabila jumlah 

pesertanya terdiri dari : 9, 10, 11, 17 s/d 23, 33 s/d 47 dan seterusnya. 
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Catatan penting 

a. Sebagai patokan, untuk menentukan angka skema, tariklah jumlah 

peserta kepada angka kelipatan bilangan dua berpangkat yang 

terdekat, misalnya: jumlah peserta 10 dibuat/ditarik ke angka skema 8; 

jumlah peserta 13 ditarik ke angka skema 16; jika jarak ke angka di 

atasnya dan di bawahnya sama, maka ditarik ke angka di atasnya, 

misalnya jumlah peserta 12 ditarik ke angka skema 16, jumlah peserta 

24 ditarik ke angka skema 32 dan seterusnya. 

b. Cara menetapkan bye ataupun a dan b adalah sebagai berikut: 

1. Jika hanya satu bye atau hanya a dan b, boleh ditempatkan secara 

bebas pada seluruh nomor. 

2. Jika ada 2 bye atau 2 a dan b, maka penempatannya adalah: 

1 bye atau 1 a dan b pada 1/2 bagian atas, 1 bye atau 1 a dan b 

pada ½ bagian bawah. 

3. Jika ada 3 atau 4 bye maupun 3 atau 4 a dan b, maka penempatan 

adalah masing-masing pada 1/4 bagian, kecuali yang 3 bye atau 3 
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a dan b terdapat 1/4 bagian yang tidak di isi dengan bye dengan a 

dan b. 

d. Sistem gugur tunggal' di mana angka skema = jumlah peserta. 

   Pada dasarnya cara ini merupakan modifikasi dari cara b dan c. 

contoh skema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Sistem gugur 2x/gugur ganda  

  Dalam sistem.gugur 2x, peserta dianggap gugur (tidak berhak bertanding 

lagi) setelah 2x kalah. Pada sistem ini peserta yang pernah kalah 1x masih ada 

kemungkinan untuk menjadi juara. 
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B. Sistem kompetisi 

   Sistem ini disebut pula Round Robin System/sistem sirkulasi. Sistem 

kompetisi adalah sistem pertandingan di mama setiap peserta bertanding dengna 

seluruh peserta. Untuk 1/4 kompetisis masing-masing bertanding 1x dengan 

peserta lainnya dam untuk kompetisi penuh masing-masing bertanding 2x dengan 

seluruh peserta lainnya. Hisalnya jumlah peserta 4 regu/4 peserta, maka setiap 

peserta bertanding sebanyak 3x dengan ketiga peserta lainnya (1/2 kompetisi) atau 

setiap peserta bertanding sebanyak 6x, yaitu masing-masing 2x bertanding dengan 

ketiga 

peserta lainnya. 

   Ada dua aturan tentang urutan bertanding dalam sistem 1/2 kompetisi, 

yaitu 1 menetap dan dua (2) berkelana. 

   Contoh urutan bertanding 1 menetap yang terdiri dari empat peserta: 

    I    II    III 

           1 – 4              1 – 3             1 – 2  

           2 – 3              4 – 2             3 – 4 

   Contoh urutan bertanding 2 berkelana yang terdiri dari 4 peserta : 

     I    II    III 

           1 – 2              1 – 4             4 – 2  

           3 – 4              2 – 3             1 – 3 

   Untuk memudahkan dalam menentukan juara, baik untuk perorangan 

maupun beregu, maka hasil pertandingan masing-masing peserta dimasukkan ke 

dalam kolom yang dinamakan kolom hasil pertandingan ½ kompetisi penuh. 

  Contoh pertandingan hasil tenis meja yang terdiri dari 4 peserta 

(Haryono, Tony Meringgi, Edi Sutomo, Mon). 

Nama No. 1 2 3 4 M M S K GM GK N Juara 

Haryono 

Tony M. 

Edi S. 

Mon 

 

1 

2 

3 

4 

- 

1 

1 

0 

2 

- 

2 

1 

2 

1 

- 

0 

2 

2 

2 

- 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

1 

3 

6 

4 

5 

1 

2 

5 

3 

6 

6 

2 

4 

0 

1 

3 

2 

4 

 

 

C. Sistem kombinasi dan sistem khusus tenis meja 

1. Sistem kombinasi antara gugur tunggal dengan ½ kompetisi atau sebaliknya 

Contoh : perorangan puteri/ putera 
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2. Sistem kombinasi antar sistem gugur tunggal dengan sistem khusus. 

Contoh : beregu puteri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kombinasi antara sistem kompetisi dengan sistem khusus. 

Misalnya terdiri dari 4 peserta/ regu putera : 

1. Jabar 

2. Jatim   ½ kompetisi dengan Swaythling 

3. Jateng 

4. DKI 

Masing-masing regu bertanding 1x dengan menggunakan sistem carbillon/ 

sistem swaythling. 

4. Kombinasi antar gugur tunggal. Sistem menggunakan sistem carbillon/sistem 

swaythling. 

Misalnya : terdiri dari 16 regu putera/ puteri. Babak pertama menggunakan 

sistem gugur tunggal dengan carbillon/swaythling. Babak ke 2 juga masih 

menggunakan gugur tunggal dengan carbillon atau swaythling. Babak 
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berikutnya dengan jumlah 4 regu menggunakan sistem 1/2 kompetisi dengan 

carbillon atau swaythling. (contoh di halaman berikutnya). 

 

contoh skema: 

sistem gugur tunggal    Sistem 1/2 kompetisi 

dengan carbillon/     dengan carbillon/ 

swaythling      swaythling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sistem khusus tenis meja 

a. Sistem carbillon 

   Sistem ini digunakan untuk pertandingan tenis meja beregu 

puteri. Jumlah pemain masing-masing regu adalah: 

Minimal  : 2 orang 

Maksimal : 4 orang 

Jumlah pertandingan terdiri dari 5, yaitu: 2 tunggal disilang dan 1 pasang 

ganda. Kedua regu yang bertanding diberi nama regu AB dan XY. 
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Kompetisinya adalah sebagai berikut : 

    Regu AB      Regu XY 

Jawa Barat          Kalsel 

1. A    x          X 

2. B   x          Y 

3.             Ganda           

4. A    x          Y 

5. B   x          X 

 

b. Sistem swaythling lama 

Sistem ini digunakan untuk kejuaraan tenis meja beregu putera sampai 

dengan kejuaraan dunia tahun 1989. Tetapi sampai sekarang masih 

banyak orang 

menggunakan sistem ini. Jumlah pertandingan : 9, semuanya tunggal. 

Masing-masing regu berjumlah:  

Minimal : 3 orang  

Maksimal : 5 orang. 

Jumlah pemain yang bertanding adalah 3 orang dan sisanya sebagai 

cadangan. Kedua regu yang bertanding masing-masing diberi nama regu 

ABC dan regu XYZ.  

Kompetisinya adalah sebagai berikut: 

        Regu ABC     Regu XYZ 

  Jawa Timur                Jawa Tengah 

1. A    x          X 

2. B   x          Y 

3. C                     Z 

4. B   x          X 

5. A   x          Z 

6. C   x          Y 

7. B   x          Z 

8. C   x          X 

9. A   x          Y 

3. Sistem swaythling baru 

Sistem ini digunakan untuk kejuaraan tenis meja beregu putera dunia. 

resminya mulai tahun 1991. Masing-masing regu berjumlah: 

Minimal : 3 orang 

Maksimal: 5 orang 

Jumlah pertandingan : 5, terdiri dari 4 tunggal (2 tunggal di silang) dan 1 

ganda. Pemain yang bertanding berjumlah 3 orang, sisanya sebagai 
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cadangan. Kedua regu yang bertanding masing-masing pemain yang 

bertanding, bermain 2x. Komposisinya adalah sebagai berikut: 

         Regu ABC      Regu XYZ 

   Lampung          DKI 

1. A    x          X 

2. B   x          Y 

3. B/C   x               X/Z 

4. A    x          Y 

5. C   x          Z 

4. Sistem modifikasi dari carbillon atau swaythling. 

1. 2 tunggal 1 ganda 

Komposisinya adalah sbb : 

  Regu AB     Regu XY 

 Bandung     Cianjur 

1. A    x       X 

2. B    x       Y 

3.            Ganda 

2. Tiga tunggal dua ganda 

komposisinya adalah : 

          Regu ABC     Regu XYZ 

       IKIP Bandung       UNPAD 

1. A    x           X 

2. B   x            Y 

3. C    x                  Z 

4.                  Ganda I 

5.                 Ganda II 

3. Dua tunggal disilang/ dicross 

Komposisinya adalah : 

  Regu AB     Regu XY 

1. A   x         Y 

2. B    x               Y 

3. A    x         Y 

4. B   x         Z 

Sistem Pertandingan Perorangan : 

1) The best of three games/two winning games Pertandingan ini terdiri 

dari paling banyak tiga game. Peserta yang terlebih dahulu menang 

dua game adalah peserta yang menang. Sistem ini berlaku untuku 

perdrangan tunggal dan perorangan ganda. 
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2) The best of five/three winning games Pertandingan ini terdiri paling 

banyak 5 game. Peserta yang terlebih dahulu memenangkan 3 game 

adalah peserta yang menang. Sistem ini hanya berlaku untuk 

perorangan tunggal dan perorangan ganda. 
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RANGKUMAN 

Secara garis besar sistem pertandingan dalam permainan tenis meja meliputi:  

1. Sistem gugur 

2. Sistem kompetisi; 

3. Sistem kombinasitermasuk di dalam sistem khusus 

4. Sistem khusus tenis meja 

a. Sistem carbillon 

b. Sistem swaythling lama 

c. Sistem Swaythling baru 

d. Sistem modifikasi carbillon dan swaythling 

e. Pertandingan perorangan 

 

LATIHAN 

1. Buatlah bagan sistem gugur tunggal dengan pemain 14 orang. 

2. Buatlah bagan sistem gugur tunggal dengan menggunakan babak pendahuluan 

dengan pemain sebanyak 20 orang. 

3. Buatlah bagan sistem kombinasi antara sistem gugur tunggal dengan sistem 

khusus (beregu) dengan jumlah regu 12. 

4. Buatlah bagan sistem swaythling baru. Bagi kelas anda menjadi 2 kelompok 

pilih siapa yang bertanding dan gunakan sistem swaythling baru. 
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BAB VII 

TES KETRAMPILAN TENIS MEJA 

 

  Pada bab ini akan disajikan berbagai macam tes ketrampilan tenis meja untuk 

pihakepihak/subyek tertentu, baik tes yang telah diketahui tingkat validita dan 

reliabilitanya, maupun tes yang belum dibuktikan validita dan reliabilitanya. Dengan 

harapan akan bisa menambah pengetahuan para pembaca yang berkecimpung dalam 

dunia pertenismejaan, sekaligus upaya pancingan untuk menganalisa lebih lanjut 

item-item tes yang tersaji untuk dikaji ulang sehingga dapat diketahui tingkat 

kekuatan dan kelemahannya, kemudian diharapkan ada langkah-langkah konkrit 

dalam upaya menyempurnakan tes ketrampilan yang ada.  

  Pada dasarnya tes adalah alat utnuk mengumpulkan data tentang obyek tertentu, 

baik benda mati maupun benda hidup, dari data yang terkumpul dengan 

menggunakan sarana tes ini diharapkan dapat dianalisa untuk diketahui dan dipahami 

dengan jelas obyek yang diukur tadi. Dalam konteks ketrampilan tenis meja, tenis ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat ketrampilan obyek dalam 

cabang tenis meja, sehingga dengan data ini dapatlah digunakan untuk berbagai 

keperluan, misalnya untuk penilaian, penambahan porsi latihan, pengelompokkan 

atlit/siswa dan sebagainya. Tetapi walaupun begitu, pengamatan selama proses 

latihan/belajar. mengajar masih tetap merupakan data akurat untuk mengetahui 

tingkat ketrampilan siswa/atlit, sehingga untuk mengevaluasi/menilainya lebih baik 

digunakan data dari gabungan data tes ketrampilan dan data perkembangan sehari-

hari, karena sebaik apapun tes itu pasti masih mempunyai tingkat kelemahan, apalagi 

jika tes itu hanya mengukur satu aspek, sedang ketrampilan yang ingin diukur 

mempunyai beberapa aspek essensial yang tidak nampak, seperti aspek motivasi, 

daya “juang, kedisiplinan, kematangan juara dan sebagainya. 

TES I 

1. Nama  : Tes ketrampilan tenis meja untuk mahasiswa putra POK FIP IKIP 

Malang  

      oleh Drs. Muarifin dkk. 

2. Tujuan  : Untuk mengetahui tingkat ketrampilan tenis meja mahasiswa putra 

POK PIP IKIP Malang. 

3. Item tes  : Tes ini terdiri dari 2 item, yaitu: 

a. Tes chopforehand 

b. tes chopbackhand 
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4. Data-data Statistik : 

Item tes V R V  Berangkai 

Tes chopforehand 

Tes chopbackhand 

0,534 

0,689 

0,641 

0,793 
0,753 

5. Alat-alat  :  a.   Lapangan tenis meja dengan netnya 

      b.   Bat dan bola tenis meja 

     c.   Kapur tulis 

     d.   Tali 

     e.   Alat tulis menulis 

6. Bagan/gambar   : 

Gambar dilihat dari atas 

 

 

 

 

 

 

Gambar dilihat dari samping 

 

 

 

 

7. Pelaksana  :  1 orang pengamat gerakan testee 

       1 orang pengamat net dan tali 

       1 orang pengamat daerah sasaran 

       1 orang pengamat hasil 

8. Pelaksana 

a. Testee berdiri siap ditempatnya menghadap penyaji bola. 

b. Penyaji memukul bola seperti servis: 

 Ke arah kanan testee untuk tes chopforehand. 

 Ke arah kiri testee untuk tes chopbackhand. 
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c. Testee memukul bola dengan pukulan chopforehand sebanyak 10 kali 

percobaan ke arah petak sasaran, kemudian melakukan pukulan 

chopbackhand sebanyak 110 kali. 

9. Penilaian 

a. Untuk tes chopforehand 

 skor 4 jika bola masuk petak A 

 skor 3 jika bola masuk petak B 

 skor 2 jika bola masuk petak C 

 skor 1 jika bola masuk petak D 

b. Untuk tes chopbackhand 

 skor 4 jika bola masuk petak D 

 skor 3 jika bola masuk petak C 

 skor 2 jika bola masuk petak B 

 skor 1 jika bola masuk petak A 

c. skor nol terjadi jika: 

 Bola keluar lapangan. 

 Bola menyangkut net dan tak masuk lapangan seberang. 

 Bola tidak melewati ruang antara tali dengan net. 

d. Pukulan diulang jika: 

 Bola sajian tidak sempurna/menyulitkan testee. 

 Bola hasil pukulan testee menyentuh tali atau net kemudian masuk 

lapangan seberang. 

 Testee tidak melakukan pukulan chop dengan benar. 

 Ada gangguan terhadap jalannya tes. 

TES II 

1. Nama   : Tes tenis meja oleh Mott dan Lockhart. 

2. Tujuan   : Untuk mengklasifikasikan dalam kecakapan bermain tenis meja. 

3. Sasaran    : Wanita perguruan tinggi atau siswa SLTA. 

4. Item tes   : Tes ini terdiri dari item, yaitu tes memantulkan bola ke meja 

yang  

      ditekuk, bisa dengan forehand maupun backhand. 

5. Data-data  : a. Koefisien reliabilita  : 0.90. 

Statistik     b. Koefisien validita   : 0.84. 

6. Alat-alat  : a. Meja tenis meja yang dapat ditekuk 90°. 

      b. Bat dan bola tenis meja. 

      c. Stop watch. 

      d. Kapur tulis. 

      e. Alat tulis menulis. 
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7. Bagan/gambar  : 

Keterangan : 

Pada meja vertikal dibuat garis lurus setinggi 

15 cm dari tekukan meja. Sebuah kotak yang 

berisi 15 cm jari tekukan meja. Sebuah kotak 

yang berisi 3 bola diletakkan disamping 

testee. 

8. Pelaksana  : 1 orang penghitung pantulan bola 

      l orang pencatat hasil 

9. Pelaksanaan  : 

a. Testee siap di belakang meja horisontal. 

b. Pada aba-aba “siap-ya“ testee menjatuhkan bola ke meja, kemudian memainkan 

bola ke meja vertikal, dikenakan di atas garis lurus, begitu seterusnya selama 30 

detik. 

c. Jika bola yang dipukul jatuh di luar jangkauan testee/tak dapat dikuasai 

d. Jumlah percobaan tes sebanyak 3 kali. 

10. Penilaian 

a. Angka 1 dihitung pada waktu bola menyentuh meja vertikal di atas garis 

batas/tepat garis batas. Skor maksimal diperoleh dari jumlah berapa kali bola 

mengenai sasaran selama BO detik. 

b. Kegagalan/pukulan tidak dihitung, jika: 

1) Bola mengenai daerah di bawah garis batas. 

2) Tangan bebas menyentuh meja. 

3) Memvolly bola. 

11. Lembar penilaian 

No. Nama Tes I Tes II Tes III 

  

 

 

 

 

   

 

Keterangan: 

  Skor akhir yang diambil adalah dari skor yang terbaik dari 3 kali melaksanakan 

tes. 
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No. Nama 
          

Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

 

 

 

 

           

 

Keterangan : 

a. Kolom 1 s/d 10 menunujukkan jumlah percobaan tes, misalnya testee pada 

pukulan pertama bolanya jatuh pada petak 3, maka pada kolom satu ditulis angka 

3, demikian seterusnya sampai pukulan ke 10. 

b. Kolom jumlah menunjukkan jumlah skor yang tercapai testee dari pukulan ke 1 

s/d pukulan ke 10. 

 

  



98 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Arma Abdullah, Olahraga untuk Perguruan Tinggi, Sastra Hudaya, Yogyakarta, 

1981. 

2. Jhony Leach, Bimbingan Bermain Tenis Meja, Mutiara, Jakarta, 1982.  

3. Kusnadi dkk, Macam-macam tes dan Pengukiran dalam Pendidikan Olahraga, Lab 

FOK IKIP Malang, 1988. 

4. Pater Simpson, Teknik Bermain Pingpong, Pioner Jaya, Bandung, 1988. 

5. Theo Bakker, Tenis Meja, Rosda Jaya Putra, Bandung, 1991. 

6. Harsono, Pembinaan Kondisi Fisik, PZLPTK. 

7. Suharna HP, Dasar-dasar Kepelatihan, FPOK Yogyakarta. 

8. Sutirta Siwi Akip, Diktat Kepelatihan Tenis Meja. 

9. Sumarno dkk, Olahraga Pilihan, Universitas Terbuka, Depdikbud, Jakarta, 1992. 


