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SARI 
 

Moch. Fahmi Abdulaziz, 2011. Korelasi antara Koordinasi Mata dan Tangan, 
dan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Ketepatan Servis Forehand 
Topspin dalam Tenis Meja pada Anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 
2011/2012. Skripsi. Jurusan PJKR. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas 
Negeri Semarang. 

Permasalahan penelitian adalah: 1) Apakah ada hubungan yang berarti 
antara koordinasi mata dan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin 
dalam permainan tenis meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 
2011/2012, 2) Apakah ada hubungan yang berarti antara kelentukkan pergelangan 
tangan dengan ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja 
pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012, dan 3) Apakah ada 
hubungan antara koordinasi mata dan tangan, dan kelentukkan pergelangan 
tangan dengan ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja 
pada anggota UKM Tenis Meja Unnes Tahun 2011/2012. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui apakah ada hubungan koordinasi mata dan tangan, dan 
kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin dalam 
tenis meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012. 

Populasi penelitian ini anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012. 
Teknik pengambilan sampel dengan teknik total sampling, yaitu pengambilan 
sampel secara keseluruhan populasi yang berjumlah 20 mahasiswa. Variabel 
penelitian ini meliputi variabel bebas yaitu koordinasi mata dan tangan, 
kelentukan pergelangan tangan, dan variabel terikat yaitu ketepatan servis 
forehand topspin. Metode pengumpulan data menggunakan teknik tes dan 
pengukuran koordinasi mata dan tangan, kelentukan pergelangan tangan, dan 
ketepatan forehand topspin. 

Hasil analis data diperoleh koefisien korelasi (r1y) sebesar 0,452 > rtabel = 
0,444, yang berarti ada hubungan antara koordinasi mata dan tangan dengan 
ketepatan servis forehand topspin. Koefisien korelasi (r2y) sebesar 0,525 > rtabel = 
0,444, yang berarti ada hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dengan 
ketepatan servis forehand topspin. Koefisien korelasi (r12y) sebesar 0,677. 
Keberartian koefisien korelasi ganda tersebut diuji dengan uji F, hasil 
perhitungan Fhitung 7,211 dengan probabilitas 0,005 < 0,05, yang berarti ada 
hubungan antara koordinasi mata dan tangan, dan kelentukan pergelangan tangan 
dengan ketepatan servis forehand topspin. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran: 1) Bagi peneliti 
yang akan datang agar dapat mengadakan pertimbangan penelitian ini dengan 
menggunakan subyek yang lain, baik dalam kuantitas maupun tingkatan kualitas 
pemain. 2) Perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi serta memberi 
sumbangan yang berarti terhadap kemampuan servis forehand topspin, karena 
masih ada sekitar 54,1% selain faktor selain koordinasi mata dan tangan, dan 
kelentukan pergelangan tangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Olahraga adalah sesuatu yang bisa dinikmati oleh semua orang di dunia, 

tanpa memperhatikan stratifikasi atau yang berkait dengan tingkat kekayaan atau 

kemiskinan seseorang. Fungsi utama olahraga adalah untuk menyehatkan badan 

dan memastikan organ tubuh masih sehat. Akan tetapi, biasanya olahraga 

mempunyai arti yang sangat luas dan dalam. Olahraga mempunyai kemampuan 

untuk menciptakan perasaan bahwa orang termasuk dalam kelompok atau 

komunitas yang mencintai hidup sehat. Ketika bermain olahraga, semua pemain 

menjadi sama tanpa memperhatikan suku bangsa, kekayaan, warna kulit atau 

agama. Dalam konteks ini, olahraga dapat disebut bahasa internasional karena 

semua orang bisa ikut dan bermain bersama-sama tanpa mengerti bahasa orang 

lain secara verbal. Olahraga bisa membuat teman menjadi musuh dan musuh 

menjadi teman. Untuk menonton atau ikut, olahraga dapat dinikmati oleh semua 

masyarakat, anak kecil sampai orang yang tua. Keterlibatan seseorang dapat 

dilakukan secara tidak langsung seperti menonton olahraga di televisi, mengantar 

anak untuk berolahraga setelah sekolah sudah selasi atau menonton pertandingan 

di lapangan. Selain itu, keterlibatan dapat juga secara langsung seperti bermain 

untuk klub, propinsi atau negara. Olahraga tidak tergantung pada kekayaan negara 
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atau kekayaan orang yang bermain. Olahraga dapat diciptakan atau 

dimodifikasikan untuk daerah atau situasi. Oleh karena itu, olahraga bisa menjadi 

gaya hidup untuk beberapa orang dan dapat berfungsi sebagai cara untuk 

menghabiskan waktu yang aman dan persahabatan. Olahraga mempunyai 

kemampuan untuk mengingkatkan rasa pada diri, daerah atau negara. 

Olahraga sendiri meliputi olahraga menggunakan alat, dan olahraga tanpa 

alat. Olahraga menggunakan alat sendiri berbagai macam jenisnya, dan nomor 

yang diperlombakan. Tidak terkecuali tenis meja yang dikenal sebagai olahraga 

menggunakan alat yang berupa blade untuk memukul bola. 

Tenis meja merupakan salah satu permainan yang digemari oleh 

masyarakat dunia umumnya dan mayarakat Indonesia pada khususnya. Di 

Indonesia, tenis meja sudah sangat memasyarakat, baik lapisan bawah maupun 

kalangan atas, di desa maupun di kota selain itu disekolah-sekolah, instansi-

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

ini menjadi salah satu cabang olahraga yang sering dipertandingkan pada acara 

Agustusan. Di tingkat nasional, olahraga ini juga selalu muncul dalam daftar 

cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional 

(PON), sedangkan dilevel internasional, tenis meja juga muncul dibeberapa 

kejuaraan multi event seperti Sea Games, Asian Games, dan Olimpiade, serta 

kejuaraan serupa diberbagai benua. (http://prajasetia.wordpress.com/. Tes 

Keterampilan Dasar Tenis Meja. blog. 4/5/2010). 

Tenis meja cepat menyebar di seluruh pelosok-pelosok daerah disebabkan 

olahraga permainan ini dinilai masyarakat sebagai olahraga rekreasi untuk 
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mengisi waktu luang, olahraga prestasi, alat pendidikan maupun media untuk 

bersosialisasi. Hal ini diperkuat oleh pendapat Hodges (2007:1) yang menyatakan 

bahwa permainan tenis meja merupakan cabang olahraga raket yang popular di 

dunia dan jumlah pesertanya menempati urutan kedua. Permainan tenis meja 

popular dapat juga dikarenakan permainan ini banyak keistimewaan, seperti dapat 

dimainkan oleh semua lapisan masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang 

dewasa baik laki-laki maupun perempuan, tidak memerlukan tempat yang luas, 

alat yang digunakan ringan dan mudah didapat, peralatannya pun bervariasi 

harganya sehingga terjangkau harganya oleh semua kalangan masyarakat, 

Permainan ini juga dapat dimainkan kapan saja. Permainan ini juga dapat 

dimainkan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. 

Walaupun tidak semua penggemar tenis meja memiliki “ambisi” – 

keinginan untuk menjadi seorang “juara”, tapi kebanyakan dari mereka senantiasa 

berusaha untuk keluar sebagai “pemenang” dalam setiap “pertandingan”, apakah 

itu “pertandingan resmi”, latihan-latihan ataupun “bermain” tenis meja secara 

“iseng-iseng” saja yang dilakukan di halaman rumah. 

Untuk bisa mengungguli lawan pada setiap pertandingan tenis meja sudah 

jelas kita dituntut untuk banyak berlatih, yang dibimbing oleh kemauan yang 

keras dan ulet serta mendapat pembinaan yang khusus dari seorang pelatih. 

Disamping hal tersebut kitapun harus memiliki keterampilan-keterampilan yang 

mandiri yang lain daripada orang-orang/lawan-lawan lain yang kita hadapi. 

Kemandirian-kemandirian permainan kita hanya diperoleh oleh “penemuan-

penemuan teori” kita sendiri (Peter Simpson, 2004:5). 
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Salah satu unsur yang menentukan keberhasilan puncak seorang pemain 

tenis meja adalah kemampuan mengambil inisiatif secepat mungkin untuk 

menentukan waktu serangan. Menyerang merupakan senjata paling kuat yang 

diandalkan pemain tenis meja dalam usaha mendapatkan point. Menyerang sendiri 

dapat dilakukan dengan berbagai macam jenis pukulan, baik flathit, flick, maupun 

loop. Namun banyak pemain tenis meja yang tidak menyadari bahwa kesempatan 

menyerang yang mereka miliki berawal dari servis yang mereka lakukan. 

Servis adalah teknik memukul bola untuk menyajikan bola pertama 

kedalam permainan dengan cara memantulkan dulu bola tersebut diatas meja, 

kemudian harus melewati atas net dan akhirnya memantul kemeja lawan (Achmad 

Damiri dan Nurlan Kusmaedi, 1992:56). Bagi pemain tenis meja professional, 

kesempatan servis tidak lagi hanya sebagai sarana untuk menyajikan bola pertama 

dalam sebuah permainan, melainkan lebih pada kesempatan pertama untuk 

menguasai permainan dan memegang inisiatip (Peter Simpson, 2004:83). 

Servis forehand topspin merupakan salah satu servis tercepat dalam 

permainan tenis meja. Servis ini menyebabkan bola rendah dan bergerak cepat 

setelah memantul pada meja. Pemain yang mempunyai kecepatan reaksi yang 

kurang, tentunya akan merasa kesulitan dalam mengembalikan bola dan servis 

model inilah yang paling diandalkan oleh pemain tipe menyerang dalam usaha 

mendapatkan point. Selain itu yang dapat menjadikan servis forehand topspin 

sangat mematikan lawan adalah permulaan dari servis tersebut yang dapat 

menjadi pengecoh lawan menebak servis apa yang hendak kita lakukan. 
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Setiap olahraga yang dilakukan oleh seseorang, tentunya dipengaruhi oleh 

komponen tubuh. Komponen tubuh dalam dunia olahraga sering dikenal sebagai 

komponen kondisi fisik yang berjumlah 10, yaitu: 1). Daya Tahan (Endurance), 

2). Kekuatan (Strenght), 3). Kecepatan (Speed), 4). Kelincahan (Agility), 5). 

Kelenturan (Flexibility), 6). Keseimbangan (Balance), 7) Reaksi (Reaction), 8). 

Daya ledak (Explosive Power), 9). Koordinasi (Coordination), dan 10). Akurasi 

(Acuration).  

Seorang pemain tenis meja yang menjadikan servis forehand topspin 

sebagai awalan dalam melakukan serangan, tentunya harus memiliki koordinasi 

mata dan tangan yang baik. Hal ini dikarenakan sasaran servis forehand topspin 

adalah daerah yang sulit dijangkau oleh lawan yaitu pojok kanan dan kiri, serta 

daerah 1/4 dari garis akhir meja (baseline). Oleh karena itu, kesalahan sekecil 

apapun pada saat perkenaan bola dengan blade saat terjadi kontak dapat merubah 

arah jatuhnya bola di meja lawan (sasaran awal servis forehand topspin). 

Selain tuntutan koordinasi yang baik, petenis meja juga harus mampu 

dalam memberikan putaran yang cepat pada bola sehingga bola yang dipukul bisa 

bergerak sampai sasaran jauh yang menjadi target. Cepat tidaknya putaran bola 

yang dihasilkan saat melakukan servis forehand topspin, salah satu faktor 

pendukungnya adalah kemampuan pemain dalam melentukkan pergelangan 

tangan. Selain bertujuan agar bola dapat menjangkau daerah sasaran, putaran bola 

ini juga ditujukan agar bola yang setelah memantul dari meja lawan agar bergerak 

cepat sehingga lawan tidak mampu mengantisipasi bola yang datang, kalaupun 

lawan mampu dalam mengembalikan servis yang kita lakukan, kemungkinan 
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besar bola pengembaliannya berupa reflektif atau bersifat hanya memasukkan bola 

saja dan tidak bermaksud mengembalikan bola pada tempat-tempat yang sulit 

dijangkau oleh tangan kita. Dengan pengembalian bola yang terarah itulah, 

merupakan kesempatan kita untuk mendapatkan point dengan melakukan 

serangan lanjutan. 

UKM Tenis Meja Unnes merupakan salah satu wadah untuk menampung 

dan mengembangkan potensi mahasiswa Unnes yang mempunyai ketertarikan 

dibidang tenis meja. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, UKM tenis meja Unnes 

telah menorehkan berbagai prestasi diberbagai ajang kejuaraan baik tingkat rayon 

maupun propinsi. Beberapa prestasi tersebut antara lain juara 2 ganda putera dan 

juara 3 tunggal putera Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) Rayon 1 tahun 2008, 

juara 1 ganda putera dan juara 2 tunggal putera PORSIMAPTAR se-Jawa Tengah 

tahun 2010, Juara 2, 3, dan 4 tunggal puteri PERWOSI tahun 2010, dan yang 

terbaru UKM Tenis Meja Unnes menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga 

Mahasiswa (POM) Rayon 1 tahun 2011 dengan meraih juara 1 dan 2 tunggal 

putera, juara 2 dan 3 tunggal puteri, selain itu juga juara 1 dan 2 ganda putera, 

serta juara 2 ganda puteri. UKM Tenis Meja Unnes juga kerap memenangi 

beberapa kejuaraan terbuka. Namun pencapaian tersebut belum maksimal jika 

melihat sasaran UKM Tenis Meja Unnes yang mengusung visi “UKM Tenis Meja 

Unnes Go Nasional”. Keadaan itu dibenarkan oleh Ade Dwi Setiawan selaku 

ketua UKM Tenis Meja Unnes yang mengatakan bahwa sebenarnya pencapaian 

prestasi UKM Tenis Meja Unnes bisa lebih ditingkatkan, namun masih terdapat 

beberapa kelemahan atlet tenis meja Unnes. Keragu-raguan mereka dalam 
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menentukan kapan melakukan serangan dalam sebuah pertandingan merupakan 

kekurangan yang sangat fatal. Pernyataan tersebut juga dibenarkan Arief Bahtiar 

yang merupakan salah satu pemain inti dari tim tenis meja Unnes dan juga 

dibuktikan langsung oleh peneliti dengan pengamatan langsung pada beberapa 

kejuaraan yang diikuti UKM Tenis Meja Unnes, antara lain PORSIMAPTAR, 

Kejuaraan Terbuka di Boyolali, Kejurnas Terbuka di Demak, dan beberapa 

kejuaraan lainnya. Dengan melihat beberapa kekurangan yang ada didalam UKM 

Tenis Meja Unnes dan tema penelitian yang diambil, maka peneliti merasa atlet 

UKM Tenis Meja Unnes sangat tepat dijadikan objek dalam penelitian tersebut. 

Dalam permainan tenis meja, koordinasi mata dan tangan dan kemampuan 

kelentukan pergelangan tangan mempunyai peranan penting dalam peningkatan 

prestasi bagi para pemain tenis meja tingkat mahir sehingga dapat melakukan 

servis forehand topspin dengan sempurna dan melakukan serangan. Dalam hal ini 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja dan bagaimana 

hubungannya dengan koordinasi mata dan tangan dan kemampuan kelentukan 

pergelangan tangan belum diketahui secara nyata, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai hubungan antara koordinasi mata dan tangan 

dan kelentukan pergelangan tangan terhadap ketepatan servis forehand topspin 

dalam permainan tenis meja pada anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012. 
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1.2. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka ada beberapa 

masalah yang ada mengenai ketepatan servis forehand topspin dalam permainan 

tenis meja: 

1. Apakah ada hubungan yang berarti antara koordinasi mata dan tangan dengan 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada anggota 

UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012? 

2. Apakah ada hubungan yang berarti antara kelentukkan pergelangan tangan 

dengan ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada 

anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012? 

3. Apakah ada hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kelentukkan 

pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin dalam 

permainan tenis meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes Tahun 

2011/2012? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara koordinasi mata dan tangan dengan 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada anggota 

UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012?. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 
 

 
 

2. Untuk mengetahui hubungan antara kelentukkan pergelangan tangan dengan 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada anggota 

UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012?. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan 

kelentukkan pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin 

dalam permainan tenis meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes Tahun 

2011/2012?. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi mengenai hubungan antara 

koordinasi mata dan tangan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

kemampuan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja untuk anggota 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012 dan dapat 

diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta 

dapat: 

1. Dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun dan menentukan materi 

pelajaran tenis meja; 

2. Dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam perencanaan program 

latihan untuk meningkatkan prestasi tenis meja pada umumnya; 

 

1.5. PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap pemakaian 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dan agar tidak menyimpang 
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dari tujuan, maka penulis memberikan penjelasan dan penegasan istilah, antara 

lain: 

1. Korelasi 

Korelasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan 

sebagai hubungan timbal balik atau akibat yang timbul (Depdiknas 2007:595). 

Yang dimaksud korelasi dalam penelitian adalah usaha mencari pengaruh 

(akibat) yang timbul dari kedua faktor yang berpengaruh, yaitu koordinasi mata 

dan tangan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap ketepatan servis forehand 

topspin dalam permainan tenis meja. 

2. Koordinasi mata dan tangan 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa 

unsur gerak menjadi satu gerakan yang selaras sesuai dengan tujuannya (Suharno 

HP, 1986:56). 

Koordinasi adalah kualitas yang membuat seseorang melaksanakan suatu 

gerak atau kelakuan motorik secara benar (Tri Rustiadi 2008:59). 

Koordinasi mata dan tangan, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan kerjasama antara syaraf otot/ sensor motor yang dapat diukur melalui 

rangsangan pada mata dan jawaban kinetis pada tangan. 

3. Kelentukan pergelangan tangan 

Kelentukan adalah suatu kemampuan dari seseorang dalam melaksanakan 

gerak dengan amplitude yang luas (Suharno HP, 1986:49). 
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Yang dimaksud kelentukan dalam penelitian ini adalah kemampuan 

pemain tenis meja dalam melentukkan pergelangan tangan sejauh mungkin untuk 

menghasilkan putaran bola pada saat servis forehand topspin. 

4. Ketepatan servis forehand topspin 

Ketepatan adalah hal / keadaan / sifat yang tepat; ketelitian; kejituan atau 

kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat (dengan keahlian) 

(Depdiknas 2008:1445). 

Servis forehand topspin adalah teknik memukul bola untuk menyajiakan 

bola pertama dalam sebuah permainan yang dilakukan dengan mengarahkan sisi 

blade kearah depan bawah dengan lintasan blade dari samping pinggang bergerak 

kedepan sedikit dinaikkan keatas. Kontak antara blade dengan bola sendiri terjadi 

didepan sisi kanan tubuh sehingga bola yang dihasilkan berputar kedepan bawah 

(topspin). 

Yang dimaksud ketepatan servis forehand Topspin dalam penelitian ini 

adalah kemampuan dalam melakukan servis forehand topspin dengan sasaran-

sasaran yang ditetapkan dalam permainan tenis meja secara baik dan benar. 

5. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis meja Unnes tahun 

2011/2012 

Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Unnes tahun 

2011/2012 maksudnya semua mahasiswa Unnes yang menggemari tenis meja dan 

tergabung dalam keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja 

Unnes tahun 2011/2012. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Hakikat Metode Latihan 

Metode latihan merupakan aspek penting dalam proses mancapai puncak 

kair seorang atlet. Metode adalah cara sistematis yang digunakan untuk mencapai 

tujuan. Latihan adalah sebuah upaya yang dilakukan dengan jangka waktu dan 

program tertentu untuk mencapai puncak prestasi. Jadi yang dimaksud dengan 

metode latihan adalah bagaimana cara mengajarkan sesuatu, agar dapat mencapai 

tujuan dari latihan yang dilakukan dengan efektif. 

Menurut Soeparwoto (2006:196), memahami karakteristik mahasiswa 

anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 dalam proses pembelajaran/latihan 

sangatlah penting karena dapat mempengaruhi psikologi perkembangan sehingga 

terjadi perkembangan pribadi dan sosial yang wajar dan sehat. Berikut penjelasan 

tentang memahami karaketistik mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 

2011/2012 dengan penyesuaian yang positif: 

a. Karakteristik dalam kemampuan menerima dan memahami diri sebagai mana 

adanya. 

Mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 memiliki 

penyesuaian diri yang positif terhadap kelemahan dan kekurangan di samping 

kelebihan. Ada usaha aktif disertai kesanggupan mengembangkan segenap 

bakat, potensi, serta kemampuan secara maksimal.
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b. Karakteristik dalam kemampuan menerima dan menilai kenyataan 

lengkungan di luar dirinya secara objektif, sesuai dengan perkembangan 

rasional dan perasaan. 

Mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 bersikap mau 

belajar dari orang lain, dapat mengakui orang lain baik mengenai kekurangan 

maupun kelebihan, sehingga secara terbuka mahasiswa anggota UKM Tenis 

Meja Unnes 2011/2012 mau menerima umpan balik ( feedback) dari orang 

lain. 

c. Karakteristik dalam kemampuan bertindak sesuai dengan potensi, 

kemampuan yang ada pada dirinya dan kenyataan objektif di luar dirinya. 

Kecenderungan mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 

2011/2012 untuk tidak menyia-nyiakan kekuatan yang ada pada dirinya, dan 

tidak akan melakukan hal-hal yang jauh di luar jangkauan kemampuannya. 

Dari sini timbul kepercayaan terhadap diri sendiri maupun terhadap 

lingkungan. 

d. Karakteristik dalam kemampuan memiliki penyesuaian diri positif yang 

memiliki perasaan aman yang memadai. 

Mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 dapat 

menerima kenyataan terhadap keterbatasan maupun kekurangan dan 

lingkungannya. 

e. Rasa hormat pada sesama manusia dan mampu bertindak toleran. 

Mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 menerima 

penerimaan keadaan di luar dirinya walaupun sebenarnya kurang sesuai 
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harapan atau keinginannya. Mampu menerima perbedaan dan tidak 

memaksakan kemauan. 

f. Besifat terbuka dan sanggup menerima umpan balik. 

Mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 bersikap atas 

dasar kenyataan yang sebenarnya dan ada kemauan belajar dari keadaan 

sekitar serta mampu menerima kritik atau umpan balik mengenai dirinya 

dalam pembelajaran.  

g. Memiliki kestabilan psikologis terutama kestabilan emosi. 

Mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 mampu 

mengendalikan diri dengan hubungan terhadap orang lain, mempunyai 

kestabilan emosi dalam perilakunya. 

h. Mampu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, serta selaras dengan 

hak dan kewajibannya.  

Mahasiswa anggota UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 mampu 

mematuhi dan melaksanakan aturan atau norma yang berlaku tanpa adanya 

paksaan dalam setiap perilakunya, dan bisa memanfaatkan atau menggunakan 

haknya secara wajar dengan kehidupan sosial. 

 

2.2. Hakikat Komponen Fisik 

Pada prinsipnya untuk mencapai tujuan prestasi yang optimal tiap cabang 

olahraga, haruslah berdasar pada prinsip-prinsip latihan secara modern dengan 

pendekatan ilmiah dan latihan dengan prinsip-prinsip modern dari cabang 

olahraga memerlukan kekhususan. 
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Untuk mencapai prestasi yang optimal seorang pelatih atau olahragawan 

harus memiliki empat macam kelengkapan tersebut, antara lain: 

a. Pengembangan Fisik (Physical Build Up) 

b. Pengembangan Teknik (Technical Build Up) 

c. Pengembangan Mental (Mental Build Up) 

d. Kematangan Juara 

Sebab sebagus apapun seorang olahragawan dalam menguasai teknik, 

namun bila tidak didukung oleh program kondisi fisik yang tinggi maka 

prestasinya tidak akan menonjol / terwujud (Tri Nurharsono, 2009:67). 

Kondisi fisik merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-

pisahkan begitu saja baik peningkatan maupun pemeliharaannya. 

Berikut ini adalah komponen latihan peningkatan kondisi fisik terdiri atas: 

1) Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan ini komponen fisik yang sangat diperlukan untuk kita 

bekerja (beraktivitas) ataupun berolahraga baik itu dalam waktu yang lama 

atau dalam waktu yang singkat, dan juga dengan kekutan otot ini kita dapat 

melakukan serangkaian gerakan dalam menghadapi beban yang sedikit 

maupun yang berat, dengan kata lain kekuatan otot adalah kemampuan otot 

untuk melawan beban (load) atau tahanan (resistance). Semakin otot kita kuat 

maka semakin ringan juga dalam mengatasi tahanan atau beban yang 

dihadapi. Pada olahraga bola voli kekuatan otot ini diperlukan untuk 

mengatasi beban yang terdapat pada saat bermain olahraga bola voli, dan 

aplikasinya lebih kepada daya dukung untuk kondisi fisik power. 
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2) Daya Tahan (Endurance) 

Daya tahan ini diperlukan untuk memberikan kemampuan dalam 

melakukan aktivitas yang relatif lama tanpa merasa lelah yang berlebihan 

baik itu dalam kinerja otot (daya tahan lokal) maupun kinerja jantung (daya 

tahan umum). Daya tahan adalah Kemampuan untuk bekerja (atau berlatih) 

dalam waktu yang lama. 

3) Daya Ledak Otot (Power) 

Kemampuan daya ledak otot atau yang sering kita sebut power, ini 

sangat dipengaruhi oleh dua unsur komponen fisik lainnya yaitu kekutan otot 

dan kecepatan. Kedua komponen fisik ini tidak dapat dipisahkan karena pada 

prinsip kerjanya kedua komponen fisik ini bekerja bersamaan untuk 

menghasilkan kemampuan daya ledak otot (power), dan dasar dari 

pembentukan power ini adalah kekuatan, maka sebelum melatih kondisi fisik 

power haruslah terlebih dahulu dilatih kekuatan. 

4) Kecepatan (Speed) 

Seorang pelari sprint dituntut harus dapat berlari mendahului lawan-

lawanya pada pertandingan berlangsung, saat itu juga sang atlet harus 

mengerahkan kecepatannya untuk mencapai finish dan menjadi sang juara. 

Maka sangat mutlak seorang pelari harus memiliki kecepatan dalam berlari.  

Olahragawan pada cabang olahraga lainnyapun dituntut untuk 

memiliki kecepatan dalam melakukan setiap gerakannya, karena pada 

dasarnya setiap gerakan dalam olahraga terutama dalam olahraga permainan 

diperlukan suatu gerakan yang cepat. Gerakan yang cepat ini nantinya dapat 
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mendukung terhadap reaksi-reaksi yang dipengaruhi oleh rangsangan-

rangsangan dari luar pada objek-objek yang ada dalam pertandingan, 

misalnya dalam bola voli seorang spiker yang diberi umpan oleh tosser harus 

sesegera mungkin menyambut bola yang diumpan kearahnya untuk 

menghasilkan pukulan yang baik dan keras sehingga menembus pertahanan 

lawan 

5) Kelentukan (Fleksibilitas) 

Kita dapat melihat dan membedakan antara orang yang lentur dan 

yang tidak lentur. Orang yang tidak memiliki kelenturan dia akan cenderung 

akan sedikit sulit dalam melakukan gerakan apalagi dengan gerakan yang 

kompleks dan dia akan terlihat kaku. Sebaliknya orang memiliki kelenturan 

dia akan lebih mudah dalam melakukan gerakan dan lebih efesien. 

Kelentukan sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang 

untuk melakukan gerakan yang seluas-luasnya dalam ruang gerak sendi, dia 

juga memiliki otot-otot yang elastis. Orang yang fleksibel adalah orang yang 

mempunyai ruang gerak yamg luas dalam sendi-sendinya dan mempunyai 

otot-otot yang elastis. Pentingnya kelentukan itu sendiri untuk mencegah dari 

cederanya otot-otot dan pada bagian persendian. Dalam olahraga bola voli 

kelentukan sangat diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam 

melakukan gerakan, karena pergerakan dalam bola voli ini begitu kompleks 

sehingga diperlukan kemampuan otot-otot dan persendian yang fleksibel yang 

nantinya gerakan tersebut bisa dilakukan lebih efesien. Dan sebagai daya 

dukung untuk kondisi fisik kecepatan dan kelincahan. 
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6) Kelincahan (Agility) 

Orang sering kali bilang, orang yang dapat bergerak kesana kemari 

dengan cepat adalah dia orang yang lincah. Dalam olahraga, misalnya dalam 

sepak bola, seorang pemain sepak bola yang tidak lincah akan sulit 

mendapatkan bola, dan bila telah mendapatkan bola akan cepat kehilangan 

bola, karena pergerkannya mudah dibaca dan mudah dimentahkan, karena dia 

tidak memiliki kelincahan, jadi penting juga seorang atlet memiliki 

kelincahan. 

Kelincahan itu sendiri dapat diartikan kemampuan seseorang untuk 

melakukan perubahan arah dengan cepat dan tanpa kehilangan keseimbangan. 

Orang yang mempunyai kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh 

dengan cepat dan tepat pada waktu sedang bergerak, tanpa kehilangan 

keseimbangan dan kesadaran akan posisi tubuhnya. 

7) Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan 

bermacam-macam gerakan yang berbeda dalam pola gerakan tunggal secara 

efektif. 

8) Keseimbangan (Balance) 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan 

organ-organ syaraf otot, untuk mencapai keseimbangan. 

9) Ketepatan (Accuration) 

Ketepatan adalah kemempuan seseorang untuk mengendalikan gerak-

gerak bebas terhadap suatu sasaran. 
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10) Reaksi (Reaction) 

Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak 

secepatnya dalam menghadapi rangsangan yang ditimbulkan panca indera, 

syaraf atau feeling lainnya. 

 

2.3. Hakikat Tenis Meja 

Pada dasarnya bermain tenis meja adalah kemampuan menerapkan 

berbagai keterampilan teknik, fisik, dan psikis dalam suatu permainan tenis meja. 

Permainan tenis meja adalah suatu permainan dengan menggunakan fasilitas meja 

dan perlengkapannya serta raket dan bola sebagai alatnya. Permainan ini diawali 

dengan pukulan pembuka (service) yaitu bola dipantulkan di meja sendiri lalu 

melewati atas net lalu memantul di meja lawan, kemudian bola tersebut dipukul 

melalui atas net harus memantul ke meja lawan sampai meja lawan tidak bisa 

mengembalikan dengan sempurna. Pemain berusaha untuk mematikan pukulan 

lawan agar memperoleh angka dari pukulan. 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permainan tenis 

meja merupakan suatu permainan yang menggunakan meja sebagai tempat untuk 

memantulkan bola yang dipukul oleh seseorang pemain yang harus mampu 

menyeberangkan bola dan mengembalikan bola ke daerah lawan setelah bola itu 

memantul di daerah permainan sendiri. 
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2.1.1. Sarana dan Prasarana Tenis Meja 

Terdapat 5 peralatan yang dibutuhkan untuk bermain tenis meja: meja, net, 

bola, blade dan karet (pelapis blade). Blade sendiri sebenarnya terdiri dari 2 

bagian yaitu blade itu sendiri dan lapisannya. 

1) Meja 

Meja yang digunakan dalam permainan tenis meja berukuran panjang 274 

sentimeter dan lebar 152,5 sentimeter. Untuk tinggi meja dari permukaan lantai 

yaitu setinggi 76 sentimeter. Biasanya berwarna hijau atau biru gelap, dengan 

dengan garis pinggir (side lines) dan garis belakang (base lines) sebesar 1,8 

sentimeter. Selain itu juga garis tengah yang membagi meja menjadi dua bagian 

yang sama besar (Center line) dengan lebar 0,6 sentimeter. 

Untuk event Internasional, meja pertandingan harus mengunakan merk 

yang diakui oleh ITTF. Meja yang diakui oleh ITTF akan terdapat logo ITTF. 

Merk meja yang digunakan (termasuk warna bola) harus tercantum dalam 

prospektus/pentunjuk teknis kejuaraan yang diedarkan kepada peserta. 

Khusus meja pertandingan yang digunakan untuk level nasional yang 

bukan setingkat kejurnas, dapat menggunakan meja lokal asal memiliki kualitas 

pantulan yang merata. Sesuai dengan ketentuan “bola akan memantul setinggi 23 

cm bila dijatuhkan dari ketinggian 30 cm”. 
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Gambar 1 
Meja Tenis Meja 

(Sumber http://yusufsila.blogspot.com) 
2) Net 

Net berukuran tinggi 15,25 sentimeter dan melintang ditengah meja. Net 

harus ditambah 15,25 di kedua sisi meja agar pemain tidak memukul bola dari 

pinggiran net. 

 

Gambar 2 
Net Tenis Meja 

(Sumber http://yusufsila.blogspot.com) 
3) Bola 

Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja biasanya berwarna putih 

ataupun oranye, terbuat dari bahan celluloid dengan diameter 40 milimeter dengan 

berat 2,7 gram. 
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Gambar 3 
Bola Tenis Meja 

(Sumber http://yusufsila.blogspot.com) 
4) Blade 

Blade adalah istilah untuk alat yang diguanakan untuk memukul bola 

dalam tenis meja. Ukuran, berat, bentuk blade tidak ada ketentuannya, tetapi daun 

raket harus datar dan kaku. Adapun ketebalan daun raket minimal 85 % terbuat 

dari kayu, dapat dilapisi dengan bahan perekat yang berserat seperti fiber karbon 

atau fiber glass atau bahan kertas yang dipadatkan, bahan tersebut tidak lebih dari 

7,5 % dari total ketebalan 0,35 milimeter, yang adalah merupakan bagian yang 

lebih sedikit/tipis.  

 

Gambar 4 
Blade Tenis Meja 

(Sumber http://yusufsila.blogspot.com) 
5) Karet (Lapisan Blade) 

Sesuai dengan peraturan ITTF bahwa karet terdiri dari 2 jenis: karet polos 

dan karet bintik. Kedua jenis karet dapat menggunakan spons ataupun juga tidak. 
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Gambar 5 
Karet Tenis Meja 

(Sumber http://yusufsila.blogspot.com) 
Adapun ketentuannya adalah, 

• Bila menggunakan spons, maka ketebalan karet tidak lebih dari 4 

milimeter. 

• Bila tidak menggunakan spons, ketebalan karet tidak lebih dari 2 

milimeter. 

Semua karet yang digunakan harus yang diakui oleh ITTF. Daftar karet 

yang diakui oleh ITTF dapat berubah setiap tahun (diperbaharui setiap 6 bulan). 

Oleh sebab itu, karet yang berlogo ITTF belum tentu masih terdaftar/diakui oleh 

di ITTF. 

Untuk event nasional, wasit lokal agak sulit membuktikan apakah karet 

yang dipakai pemain masih terdaftar di ITTF atau tidak. Untuk beberapa event 

Internasional, biasanya wasit memiliki daftar merek karet yang boleh digunakan. 

Untuk di Indonesia, sementara karet yang tidak boleh digunakan untuk bertanding 

adalah karet yang telah mengalami perubahan karakteristik akibat direndam dalam 

cairan tertentu (dioplos/diproses). 

Sebelum pertandingan dimulai, setiap pemain harus memenuhi beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 
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1) Karet harus rata dan tidak cacat (tingkat kecacatan untuk beberapa 

Referee boleh di sekitar 2 milimeter dari sisi ujung raket/bet). 

2) Karet bintik tidak boleh satupun lepas di bagian tengah raket hingga 

batas 2 milimeter dari sisi ujung raket. 

3) Bila karet direkatkan melebihi sisi/lingkaran raket/bet, maka kelebihan 

karet tersebut tidak boleh lebih dari 2 milimeter. 

4) Bila menggunakan 1 lapis karet, maka sisi sebelahnya harus diwarnai 

berbeda dari warna karet (mis. Bila warna karet ‘merah’, maka warna 

kayu sisi sebelahnya harus diwarnai ‘hitam’). Tipe ini biasanya 

digunakan oleh pemain dengan ciri ‘Pen Holder’. 

Pada saat pertandingan berlangsung : 

1) Pemain tidak boleh mengganti raket kecuali rusak berat. 

2) Pemain tidak boleh minta waktu merekatkan (lem) karet pengganti 

karet yang rusak. Oleh sebab itu, untuk event internasional, pemain 

harus membawa raket cadangan atau meminjam raket temannya. 

3) Apabila karet rusak, maka : 

• Bila kerusakannya tidak parah, maka raket tersebut tetap harus 

dipakai. 

• Bila kerusakannya parah, maka raket boleh ditukar atau pinjam ke 

pemain lainnya. 

6) Sepatu dan Pakaian 

Dalam bermain tenis meja memang tidak diharuskan mengenakan sepatu 

khusus tenis meja, walaupun sekarang ini sudah diciptakan sepatu khusus untuk 
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cabang olahraga ini. Termasuk juga untuk pakaian dan celananya, tapi yang pasti 

pakaian untuk permainan tenis meja tidak dominan berwarna putih dan oranye 

karena dapat mengganggu pandangan pemain lawan dalam konsentrasi terhadap 

bola.  

 

Gambar 6 
Pakaian Tenis Meja 

(Sumber http://yusufsila.blogspot.com) 
7) Aksesoris Lainnya 

Terdapat sejumlah peralatan lainnya yang biasanya digunakan juga oleh 

para pemain saat bertanding, antara lain: 

• Pengikat kepala dan pergelangan tangan; 

• Tempat penyimpanan blade; 

• Blade cadangan; 

• Lem perekat; 

• Tas perlengkapan 

• Pemberat blade; 

• Handuk dan lain sebagainya. 

 

Sehubungan dengan keterampilan dan ketepatan servis forehand topspin 

dalam permainan tenis meja maka diperlukan keterampilan dasar yang baik dan 
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benar selain didukung pula oleh faktor-faktor lain yang menentukan 

keterampilannya. Menurut Larry Hodges (2007), teknik dasar tenis meja antara 

lain: pegangan (grip), sikap atau posisi bermain (stance), jenis-jenis pukulan 

(stroke), dan kerja kaki (footwork). 

2.1.2. Pegangan Blade (Grip) dalam Tenis Meja 

Pegangan merupakan faktor yang sangat penting dalam semua permainan 

yang menggunakan pemukul, tidak terkecuali dalam permainan tenis meja yang 

membutuhkan pemukul berupa blade. Cara memegang blade inilah yang 

menentukan teknik permainan dan cara mengembangkan permainan, jadi jika 

sejak semula cara memegang blade sudah salah, maka permainannya akan sulit 

untuk dikembangkan. 

Dalam permainan tenis meja, pegangan atau grip dapat dibedakan menjadi 

tiga, yaitu: 

a. Shakehand Grip 

Shakehand grip adalah pegangan blade seperti kita berjabat tangan. 

Menurut Ahmad Damiri dan Nurlan Kusmaedi, cara memegang blade 

model shakehand yang benar sebagai berikut: 

1) Memegang blade dengan tangan yang benar. 

2) Menempatkan tiga jari (jari tengah, jari manis dan kelingking) di sekitar 

pegangan blade. 

3) Meletakkan ibu jari disisi blade dekat pegangan (sisi forehand) dan jari 

telunjuk (sisi backhand). 
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Cara memegang blade model shakehand seperti gambar 1. 

 

b. Penhold Grip 

Penhold grip adalah pegangan blade seperti memegang pena. Pegangan 

model ini biasanya diterapkan oleh pemain-pemain dari Cina dan Korea yang 

terkenal dengan permainannya yang cepat, sehingga tercipta dua variasi pegangan 

penhold yaitu gaya cina dan gaya korea. 

Cara memegang blade model penhold yang benar menurut Ahmad Damiri 

dan Nurland Kusmaedi sebagai berikut: 

1) Memosisikan blade terbalik ke bawah. 

2) Melingkarkan ibu jari dan jari telunjuk pada pegangan blade. 

3) Meletakkan tiga jari lainnya (jari tengah, jari manis dan kelingking) menurut 

modelnya pada sisi blade bagian belakang (sisi backhand). 

Cara memegang blade model penhold seperti gambar 2. 

Gambar 7 
Pegangan Blade Model Shakehand 

(Larry Hodges, 2007:16) 
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c. Seemiller Grip 

Seemiller grip atau dikenal dengan nama american grip adalah variasi dari 

model pegangan shakehand, namun cara kerjanya menyerupai model pegangan 

penhold. 

Adapun cara memegang blade model seemiller sebagai berikut: 

1) Sama dengan shakehand grip, namun memutarkan sedikit telapak tangan 

hingga ruas pertama ibu jari dan ruas pertama jari telunjuk menekan sisi luar 

blade. 

Cara memegang blade model seemiller seperti gambar 3. 

 

 

 

A 
Penhold grip 

gaya cina 

B 
Penhold grip 
gaya korea 

Gambar 8 
Pegangan Blade Model Penhold 

(Larry Hodges, 2007:18) 

Gambar 9 
Pegangan Blade Model Seemiller 

(Larry Hodges, 2007:20) 
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2.1.3. Stance dalam Tenis Meja 

Stance adalah posisi kaki, badan, dan tangan pada saat siap menunggu bola 

atau saat memukul bola. Ada beberapa stance yang dipergunakan dalam tenis 

meja, yaitu: 

a. Square Stance 

Square stance adalah stance dengan posisi badan menghadap penuh ke 

meja. Biasanya posisi ini digunakan ketika siap menerima servis dari lawan atau 

pada saat siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. 

b. Side Stance 

Side stance adalah stance dengan posisi badan menyamping, baik ke 

samping kiri atau ke samping kanan. Pada side stance, jarak salah satu bahu harus 

ada yang lebih dekat. Misalnya stance untuk forehand stroke bagi pemain tangan 

kanan, bahu kirinya harus lebih dekat ke meja, begitu pula kaki kirinya harus lebih 

dekat dengan meja. Sebaliknya stance untuk backhand stroke bagi pemain tangan 

kanan, bahu kanan beserta kaki kanannya harus lebih dekat dengan meja. 

c. Open Stance 

Open stance adalah perpaduan antara square stance dan side stance. Jika 

dalam square stance posisi tubuh sejajar dengan meja (membentuk sudut 0o), 

sedangkan dalam side stance posisi tubuh tegak lurus dengan meja (membentuk 

sudut 90o), maka dalam open stance posisi tubuh kurang lebih membentuk sudut 

45o atau rata-rata sudut yang dibuat keduanya. 

2.1.4. Jenis-jenis Pukulan (Stroke) dalam Tenis Meja 
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Teknik pukulan dalam tenis meja menurut Larry Hodges (2007), antara 

lain: Drive, Service, Push, Block, Loop, Flip, Chop, dan Lob. 

a. Drive 

adalah teknik pukulan yang dilakukan dengan gerakan blade dari bawah 

serong keatas dengan sikap raket tertutup. Besarnya sudut yang diakibatkan raket 

bervariasi sesuai dengan arah datangnya bola, putaran bola yang datang dari 

lawan dan tujuan dari pemukul drive (driver) itu sendiri (Achmad Damiri dan 

Nurlan Kusmaedi, 1992:79). 

b. Service 

adalah teknik memukul untuk menyajikan bola pertama kedalam 

permainan, dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut kemeja server, 

kemudian harus melewati atas net dan akhirnya memantul dimeja lawan (Achmad 

Damiri dan Nurlan Kusmaedi, 1992:56). 

c. Push 

adalah teknik memukul dengan gerakan mendorong blade ke depan 

bawah. Push merupakan pukulan backspin yang dilakukan diatas meja untuk 

menghadapi bola backspin, yang bertujuan agar lawan tidak dapat melakukan 

serangan yang efektif (Achmad Damiri dan Nurlan Kusmaedi, 1992:44). 

d. Block 

adalah teknik memukul bola dengan gerakan menghentikan bola 

(membendungnya) dengan sikap blade menutup untuk mengembalikan bola 

topspin. Block biasanya digunakan untuk mengembalikan bola-bola drive atau 
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bola-bola dengan putaran topspin. (Achmad Damiri dan Nurlan Kusmaedi, 

1992:51). 

e. Loop 

adalah pukulan topspin yang sangat keras yang dilakukan hanya dengan 

menyerempetkan blade dengan bola keatas depan (Larry Hodges, 2007:78). 

f. Flip 

adalah teknik mengembalikan bola pendek yang agresif berupa lecutan 

pada pergelangan tangan yang dilakukan diatas meja (Larry Hodges, 2007:92). 

g. Chop 

adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon 

menggunakan kapak atau disebut juga gerakan membacok (Achmad Damiri dan 

Nurlan Kusmaedi, 1992:55). Pukulan chop biasa digunakan untuk mengembalikan 

bola yang bermacam-macam putaran seperti backspin, topspin atau sidespin. 

h. Lob 

adalah teknik pukulan bertahan secara total yang digunakan untuk 

menghadapi smash (Larry Hodges, 2007:107). 

2.1.5. Teknik Servis Tenis Meja 

Service adalah teknik memukul untuk menyajikan bola pertama kedalam 

permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola kemeja server, 

kemudian bola harus melewati atas net dan akhirnya memantul kemeja lawan. 

Sebelum mempelajari cara melakukan forehand service, penulis akan 

terlebih dahulu menjelaskan peraturan-peraturan melakukan service, antara lain: 

1.  Bola berada ditelapak tangan yang datar dan tidak bergerak. 
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2.  Merapatkan jari-jari dan memisahkan ibu jari. 

 
3.  Bet dan tangan berada diatas bekalang garis meja. 

4.  Tinggi lemparan bola harus diatas 15 cm dan bola dalam keadaan kosong. 

5.  Melakukan kontak ketika bola turun. 

6.  Bola harus memantul sekali dikedua sisi meja. 

Setelah mengetahui peraturan-peraturan dalam melakukan service, berikut 

ini cara melakukan service dasar forehand yang benar menurut Larry Hodges 

adalah: 

1.  Memulai tahapan dengan posisi siap. 

2.  Menarik tangan kanan kebelakang bersamaan ketika tangan kiri 

melambungkan bola. 

3.  Melakukan kontak ketika bola turun dengan mengayunkan bet. 

Tahap pelaksanaan melakukan forehand service seperti gambar 8b. 

Gambar 10 

Posisi Awal Forehand Service 

(Larry Hodges 1996:44) 
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Secara garis besar, penilaian terhadap servis forehand topspin tersaji dalam 

tabel berikut: 

Tabel 1 

Kriteria Penilaian Servis Forehand Topspin 

ASPEK YANG 

DINILAI 
GERAKAN NILAI 

STANCE Posisi kaki kiri berada lebih maju (didepan) 

daripada kaki kanan, dan membentuk sudut 

antara 45o – 90o. 

4 

 Posisi kaki kiri berada lebih maju (didepan) 

daripada kaki kanan dan membentuk sudut 

antara 0o – 30o. 

3 

 Posisi kedua kaki sejajar (kaki kiri dan kaki 

kanan berada pada satu garis lurus). 

2 

 Posisi kaki kanan berada lebih maju 

(didepan) daripada kaki kiri. 

1 

LAMBUNGAN BOLA Lebih dari 6 inci (> 15,24 cm atau lebih 

tinggi dari mata). 

4 

 Setinggi 6 inci (15,24 cm atau setinggi mata). 3 

 Kurang dari 6 inci (< 15,24 cm atau tidak 

melebihi mata). 

2 

 Bola tidak dilambungkan melainkan 1 

Gambar 11 

Tahap Pelaksanaan Forehand Service 

(Larry Hodges 1996:45-47) 
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langsung dikenakan pada blade. 

AYUNAN TANGAN Blade ditarik ke kanan belakang (jika pemain 

kidal dilakukan pada arah yang sebaliknya) 

kira-kira 30 cm dari posisi awal.  

4 

 Blade ditarik ke kanan kira-kira 30 cm dari 

posisi awal.  

3 

 Blade ditarik ke belakang kira-kira 30 cm 

dari posisi awal.  

2 

 Blade tidak berubah dari posisi awal karena 

namun langsung dikenakan pada bola. 

1 

KONTAK DENGAN 

BOLA 

Perkenaan pada bola pada bagian belakang 

atas bola. 

4 

 Perkenaan pada bola pada bagian belakang 

bola. (?) 

3 

 Perkenaan pada bola pada bagian atas bola. 

(?) 

2 

 Perkenaan pada bola pada bagian belakang 

bawah bola. (?) 

1 

FOLLOW TROUGHT Posisi blade berada di samping dagu dan di 

atas pundak. 

(Lintasan yang terbentuk membentuk garis 

lurus dengan sudut 45o dari garis horizontal). 

4 

 Posisi blade berada tepat di depan kepala. 

(Lintasan yang terbentuk membentuk garis 

lurus dengan sudut 75o dari garis horizontal). 

3 

 Posisi blade berada tepat di depan telinga. 

(Lintasan yang terbentuk membentuk garis 

lurus dengan sudut 85o dari garis horizontal 

atau hampir tegak lurus). 

2 

 Posisi blade berada di samping perut dan di 1 
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bawah pundak. 

(Lintasan yang terbentuk membentuk garis 

melengkung dengan sudut 0o dari garis 

horizontal). 

2.1.6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Unnes 2011 

BIODATA PENGURUS 

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TENIS MEJA 

TAHUN 2011 

1. Ketua 

Nama  : Ade Dwi Setiawan 

NIM  : 6101407040 

Jurusan : PJKR 

HP  : 085641366832 

Alamat  : Jln. Taman Siswa, Banaran 

2. Sekretaris  

Nama  : Moch. Fahmi Abdulaziz 

NIM  : 6101407097 

Jurusan : PJPGSD 

HP  : 085742408684 

Alamat  : Jl. Taman Siswa, Sekaran 

3. Bendahara  

Nama  : Muhklis Wahyudi 

NIM  : 6101407218 

Jurusan : PJKR 
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HP  : 085640827218 

Alamat  : Gg. Cendrawasih, Patemon 

4. Pendamping  

Nama  : Moch. Senoadji Karjadi, S.Pd. 

NIP  : 19710131.199903.1.002 

Jurusan : PKLO 

HP  : 081575245823 

Alamat  : Karangkumpul 11, Rt. 04/01, Semarang 

PROGRAM KERJA 

UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) TENIS MEJA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

PERIODE 2011 

N

o 
Jenis Kegiatan Jmlh Dana Waktu dan tempat 

Penanggung 

jawab 

1 

Latihan Rutin dan 

Penyediaan sarana 

prasarana 

Rp 3.000.0000 Februari – Desember 

2011 

Di Lab. FIK 

Ade Dwi S 

2 

Try out Rp 1.000.000 Juni dan September 

( Insidental ) 

Ade Dwi S 

3 

Mengikuti 

Pertandingan 

antar Perguruan 

Tinggi 

Rp. 4.000.000 November 

( Insidental ) 

Ade Dwi S 
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2.4. Hakikat Koordinasi Mata dan Tangan 

Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa 

unsur gerak menjadi satu gerakan yang selaras sesuai dengan tujuannya (Suharno 

HP, 1986:56). 

Menurut Cahyo Yuwono (2008:16), Koordinasi didefinisikan sebagai 

hubungan yang harmonis dan saling berhubungan diantara kelompok-kelompok 

otot selama melakukan kerja, yang ditunjukkan dengan berbagai tingkat 

keterampilan. Koordinasi ini sulit dipisahkan secara nyata dengan kelincahan, 

sehingga kadang-kadang suatu tes koordinasi juga bertujuan mengukur 

kelincahan. 

Sedangkan menurut Tri Rustiadi (2008:59), Koordinasi adalah kualitas 

yang membuat seseorang melaksanakan suatu gerak atau kelakuan motorik secara 

benar yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan kerjasama antara otot/sensor 

motor yang dapat diukur melalui rangsangan pada mata dan jawaban kinetis pada 

anggota badan. 

Koordinasi mata dan tangan adalah kemampuan kerjasama antara syaraf 

otot/sensor motor yang dapat diukur melalui rangsangan pada mata dan jawaban 

kinetis pada tangan. 

 

2.5. Hakikat Kelentukkan Pergelangan Tangan 

Menurut Suharno HP (1986:49), kelentukan adalah suatu kemampuan dari 

seseorang dalam melaksanakan gerak dengan amplitude yang luas. 

Macam-macam kelentukan menurut Suharno HP (1986:50), antara lain: 
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1) Kelentukan Umum 

Adalah kemampuan seseorang dalam gerak dengan amplitude yang luas 

dimana sangat berguna dalam gerakan olahraga pada umumnya dan menghadapi 

hidup sehari-hari. 

Kelentukan sendi-sendi tidak mengganggu/menghambat gerakan dalam 

dalam olahraga apa saja dan pekerjaan umum sesuai dengan situasi. 

2) Kelentukan Khusus 

Adalah kemampuan seseorang dalam gerak dengan amplitude yang luas 

dan berseni dalam satu cabang olahraga. 

Tuntutan masing-masing cabang olahraga terhadap kelentukan sangat 

berbeda-beda. Perbedaan tersebut biasanya atas dasar perbedaan teknik-teknik 

masing-masing cabang olahraga dan taktik bertanding yang digunakan. 

Masalah-masalah yang perlu diperhatikan dalam kaitannya melatih 

kelentukkan menurut Suharno HP (1986:51), antara lain: 

1) Pemanasan sebelum inti latihan harus cukup. 

2) Gerakan-gerakan tidak boleh dipaksakan, sehingga mengakibatkan 

robek/putusnya jaringan-jaringan. 

3) Latihan harus sistematis, teratur, peningkatan latihan sedikit demi sedikit. 

4) Memulai latihan kelentukan sejak olahragawan masih kanak-kanak. 

5) Latihan sebaiknya diulang-ulang, jika merasa sakit maka latihan segera 

dihentikan. 

6) Setelah latihan kelentukan, perlu diimbangi latihan-latihan kekuatan. 
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7) Tidak disarankan melatih olahragawan yang sedang muram, takut, susah 

untuk berlatih kelentukan. 

8) Latihan kelentukan sebaiknya dimulai dari kanak-kanak pada siang hari. 

Adapun cara-cara mengembangkan kelentukan menurut Suharno HP 

(1986:50), antara lain: 

1) Pengembangan kelentukan dapat diterapkan bentuk-bentuk latihan dinamis 

dan statis, serta kombinasi dinamis dan statis. 

2) Bentuk-bentuk kongkrit latihan kelentukan, yaitu: peregangan otot, tendo, 

ligamentum, dan capsula. Penguluran, pelemasan, pengayunan organ-organ 

yang membentuk persendian. 

Keuntungan bagi pemain tenis meja dalam melakukan servis forehand 

topspin apabila memiliki kelentukan pergelangan tangan yang baik menurut 

Moch. Senoadji Karjadi, S.Pd. yang dimintai pendapatnya disela-sela kesibukan 

melatihnya mengatakan atlet tenis meja dengan kelentukan tangan yang baik akan 

mampu menghasilkan putaran bola yang lebih cepat karena lecutan yang 

dilakukan pergelangan tangan lebih kuat saat terjadinya kontak antara blade 

dengan bola. Dengan putaran bola yang cepat tersebut maka penempatan bola 

pada daerah-daerah jauh yang sulit dijangkau oleh lawan semakin mudah 

dilakukan dan menjadikan lawan terlambat dalam mengantisipasi datangnya bola. 
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2.6. Hakikat Ketepatan Servis Forehand Topspin 

Berdasarkan sisi blade dan hasil putarannya, servis dalam tenis meja 

terbagi menjadi empat macam, yaitu: servis forehand topspin, servis backhand 

topsin, servis forehand backspin, dan servis backhand backspin. 

Servis forehand topspin adalah teknik memukul bola untuk menyajiakan 

bola pertama dalam sebuah permainan yang dilakukan dengan mengarahkan sisi 

blade kearah depan bawah dengan lintasan blade dari samping pinggang bergerak 

kedepan sedikit dinaikkan keatas. Kontak antara blade dengan bola sendiri terjadi 

didepan sisi kanan tubuh sehingga bola yang dihasilkan berputar kedepan bawah 

(topspin). 

Pada dasarnya servis forehand topspin memungkinkan seorang pemain 

tenis meja untuk melakukan servis yang lebih cepat dari pada servis lainnya. 

Servis forehand topspin sendiri dapat dilakukan dengan sangat cepat pada setiap 

bagian sisi meja dan dapat memaksa lawan bermain mengembalikan bola tinggi, 

sehingga servis ini menjadi andalan para pemain yang suka mendapatkan pukulan 

keras melawan topspin kanan mulai dari awal reli. Tapi servis forehand topspin 

juga mempunyai resiko yaitu lebih mudah diserang lawan jika kurang tepat 

mengarahkan bola sehingga jatuh di daerah yang mudah dijangkau untuk 

melakukan serangan (Larry Hodges, 2007:43). 
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2.7. Kerangka Berpikir 

Dalam permainan tenis meja yang begitu komplek kemampuan geraknya 

dan keterampilannya maka perlu didukung oleh faktor teknik, fisik, dan psikis 

yang baik, serta ditunjang dengan taktik yang jitu. 

Kemampuan taktik yang jitu dikombinasikan dengan teknik yang 

mumpuni, dapat menjadikan permainan seorang pemain tenis meja bermain 

dengan penuh perhitungan termasuk kapan dia harus melakukan sebuah serangan 

untuk memenangkan pertandingan. Serangan tersebut tentunya dimulai sejak 

pemain tersebut mengawali suatu permainannya ketika memukul servis. 

Servis bagi pemain professional tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana 

untuk menyajikan bola pertama dalam suatu permainan, melainkan berubah fungsi 

sebagai pukulan awal untuk melakukan serangan dan mengendalikan permainan.  

2.5.1. Hubungan Koordinasi Mata dan Tangan terhadap Ketepatan Servis 

Forehand Topspin dalam Tenis Meja 

Seorang pemain tenis meja yang menjadikan servis forehand topspin 

sebagai awalan dalam melakukan serangan, tentunya harus memiliki koordinasi 

mata dan tangan yang baik. Hal ini dikarenakan sasaran servis forehand topspin 

adalah daerah yang sulit dijangkau oleh lawan yaitu pojok kanan dan kiri, serta 

daerah 1/4,5 dari garis akhir meja (baseline). Oleh karena itu, kesalahan sekecil 

apapun pada saat perkenaan bola dengan blade saat terjadi kontak dapat merubah 

arah jatuhnya bola di meja lawan (sasaran awal servis forehand topspin). 
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2.5.2. Hubungan Kelentukan Pergelangan Tangan terhadap Ketepatan 

Servis Forehand Topspin dalam Tenis Meja 

Selain tuntutan koordinasi yang baik, petenis meja juga harus mampu 

dalam memberikan putaran yang cepat pada bola sehingga bola yang dipukul bisa 

bergerak sampai sasaran jauh yang menjadi target. Cepat tidaknya putaran bola 

yang dihasilkan saat melakukan servis forehand topspin, salah satu faktor 

pendukungnya adalah kemampuan pemain dalam melentukkan pergelangan 

tangan. Selain bertujuan agar bola dapat menjangkau daerah sasaran, putaran bola 

ini juga ditujukan agar bola yang setelah memantul dari meja lawan agar bergerak 

cepat sehingga lawan tidak mampu mengantisipasi bola yang datang, kalaupun 

lawan mampu dalam mengembalikan servis yang kita lakukan, kemungkinan 

besar bola pengembaliannya berupa reflektif atau bersifat hanya memasukkan bola 

saja dan tidak bermaksud mengembalikan bola pada tempat-tempat yang sulit 

dijangkau oleh tangan kita. Dengan pengembalian bola yang terarah itulah, 

merupakan kesempatan kita untuk mendapatkan point dengan melakukan 

serangan lanjutan. 

2.5.3. Hubungan Koordinasi Mata dan Tangan, dan Kelentukan 

Pergelangan Tangan terhadap Ketepatan Servis Forehand Topspin 

dalam Tenis Meja 

Kemampuan servis yang baik dilandasi oleh kemampuan melakukan servis 

yang akurat dari pemain tersebut maka dibutuhkan koordinasi mata dan tangan 

yang baik pula ditunjang dengan mengarahkan bola di tempat-tempat yang sulit 

dijangkau oleh lawan main selain itu juga kecepatan putaran bola untuk 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


43 
 

 
 

menjangkau daerah sasaran dan mematikan pergerakan lawan yaitu kelentukkan 

pergelangan tangan. Maka dapat diduga bahwa pemain yang mempunyai 

koordinasi mata dan tangan dan kelentukkan tangan yang baik akan mampu 

memanfaatkan serangan awal dalam suatu permaianan dengan baik pula, sehingga 

patut diduga bahwa koordinasi mata dan tangan dan kelentukkan pergelanan 

tangan mempunyai hubungan dan sumbangan terhadap keberhasilan melakukan 

serangan awal yang dilakukan dengan menggunakan servis forehand topspin. 

 

2.8. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti, mulai data yang terkumpul dan akan diuji 

kebenarannya tersebut (Suharsimi Arikunto 2006:71). 

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka berfikir maka dapat diajukan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

a. Ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata dan tangan dengan 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada anggota 

UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012; 

b. Ada hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan tangan dengan 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada anggota 

UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012; 

c. Ada hubungan yang signifikan antara koordinasi mata dan tangan dan 

kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin 
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dalam permainan tenis meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 

2011/2012. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam suatu penelitian ilmiah. 

Berbobot atau tidaknya suatu penelitian, tergantung pada pertanggungjawaban 

metode penelitiannya. Penggunaan metode penelitian harus tepat mengarah pada 

tujuan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Menurut Sutrisno Hadi (1990:4), metode penelitian seperti yang kita kenal 

memberikan garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, 

maksudnya adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dalam penelitian 

mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya. 

Dalam memilih metode yang digunakan pada penelitian ini haruslah sesuai 

dengan objek penelitian. Untuk menentukan objek penelitian ada hal-hal yang 

harus diperhatikan, yaitu: 

 

3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan 

metode survei korelasi. Penelitian korelasi ini mengarah pada tingkat hubungan 

antara koordinasi mata dan tangan dan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada anggota Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012 dinyatakan 

dalam koefisien korelasi. 
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Adapun desain penelitian disajikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12: Desain Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Koordinasi mata dan tangan 

X2 : Kelentukan pergelangan tangan 

Y : Ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja 

 

3.2. Populasi  

Menurut Suharsimi Arikunto (2002:108) populasi adalah seluruh subjek 

penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota UKM Tenis Meja 

unnes tahun 2011/2012. 

 

3.3. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:109). Dengan kata lain, sampel adalah himpunan bagian dari 

populasi. Mengenai besar kecilnya sampel dari jumlah populasi oleh Suharsimi 

Arikunto (2006:112), bahwa “apabila subjek kurangdari 100, lebih baik diambil 

X1 

X2 
Y 
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semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selajutnya jika 

jumlah subjeknya besar, dapat diambil 10-15% atau lebih tergantung, setidak-

tidaknya: kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya. Sesuai 

dengan pendapat tersebut maka dalam penelitian ini digunakan 20 orang. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:116), variabel adalah gejala bervariasi 

dan menjadi objek penelitian. 

Penelitian terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas koordinasi mata 

dan tangan, kelentukan pergelangan tangan, dan variabel terikat ketepatan servis 

forehand topspin dalam permainan tenis meja. 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

1. Koordinasi Mata Tangan 

Instrument tes koordinasi mata dan tangan dalam penelitian ini yaitu tes 

melakukan lemparan bola pada dinding/tembok dengan aturan-aturan tertentu. 

Petunjuk pelaksanaan tes: 

a. Teste dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk 

pengukuran koordinasi mata dan tangan dengan tes lemparan bola. 

b. Sebelum melakukan tes, teste mencontohkan cara menggunakan alat. 

c. Teste berdiri pada tempat yang ditetapkan untuk melakukan test yaitu garis 

batas lemparan. 
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d. Pada salah satu tangan (tangan yang digunakan untuk memegang blade dalam 

tenis meja) menggenggam bola dan tangan yang lain bersiap menangkap bola 

yang setelah memantul pada dinding. (lemparan yang dihitung adalah lemparan 

yang dapat ditangkap kembali dan dilakukan dalam waktu 30 detik). 

e. Ketika aba-aba untuk melakukan tes berbunyi, maka testi melakukan lemparan 

bola pada sasaran tembok. 

f. Menilai apakah bola yang dilempar masuk pada sasaran atau tidak dan 

memberi nilai pada setiap lemparan. 

g. Tes dilakukan sepuluh kali dan dijumlahkan total nilai yang didapat. 

h. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan angka. 

Instrumen tes koordinasi mata dan tangan seperti gambar 5 

 

 

2. Kelentukan Pergelangan Tangan 

Mengukur kelentukan pergelangan tangan menggunakan goniometer 

((Barry Nelson 1988:205) yang dikutip oleh Awal Supangat, 2007:48). 

2 m 

d = 30 

1,5 m Batas Lemparan 

Gambar 13 
Instrument Tes Koordinasi Mata dan Tangan 

Sumber: Tes dan Pengukuran Penjasorkes, 2008:16 
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Petunjuk pelaksanaan tes: 

a. Teste dikumpulkan dan diberi penjelasan akan diambil datanya untuk 

pengukuran kelentukan pergelangan tangan dengan geniometer. 

b. Sebelum melakukan tes, teste mencontohkan cara menggunakan alat. 

c. Teste duduk pada tempat yang sudah disediakan dan geniometer berada di atas 

meja. 

d. Telapak tangan teste diletakkan di samping menempel pada alat dan 

menghadap ke atas. 

e. Pergelangan tangan melakukan gerakan fleksi dengan mengangkat jarum 

penunjuk menggunakan jari kelingking. 

f. Membaca penunjuk jarum pada skala saat maksimum terjadi. 

g. Tes dilakukan tiga kali dan diambil yang terbaik 

h. Hasil pengukuran ditulis dalam satuan derajat (o) 

Instrumen tes kelentukkan pergelangan tangan sendiri berupa goniometer 

seperti gambar 6 

 

 

Gambar 14 
Goneometer 

(Barry L. Johnson dan Jack K. Nelson 1969:77) 
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3. Tes Servis forehand topspin 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes keterampilan dan 

ketepatan servis pada permainan tenis meja (Tes Keterampilan Dasar Tenis Meja. 

Prajasetia’s Blog). 

a) Tujuan 

Tes ini bertujuan untuk mengukur keterampilan dan ketepatan servis 

dalam permainan tenis meja 

b) Alat dan Perlengkapan: 

Bola tenis meja   10 buah 

Blade    20 buah 

Meja tenis meja   1 buah 

Formulir pencatatan hasil tes 20 buah 

c) Pelaksanaan Pukulan Servis Forehand Topspin 

1. Testi 

1) Berdiri di depan lapangan tenis meja 

2) Tangan kanan memegang bet dan tangan kiri memegang bola. 

3) Setelah aba-aba “Ya” melakukan servis 

4) Bola harus memantul di kedua sisi meja 

5) Saat servis harus fokus terhadap target 

6) Lakukan secara berulang-ulang dengan 10 kali kesempatan 

2. Tester 

1) Memberikan aba-aba “Ya” 

2) Memperhatikan pantulan bola 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


51 
 

 
 

3) Menghitung banyaknya bola yang masuk di target 

3. Petunjuk Penilaian 

Skor testi adalah jumlah skor yang diperoleh dari 10 kali pukulan servis. 

Servis yang gagal dinilai dengan skor 0 (nol). 

Tes servis forehand topspin seperti gambar 7 

 

 

 

Keterangan: 

A = Tester : Orang yang mencatat hasil dari pelaksanaan tes 

B = Testi : Orang yang melakukan tes dan akan diambil datanya 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pada dasarnya harus 

mengetahui jenis dasar apa yang harus dipakai. Dengan demikian peneliti akan 

memperoleh hasil yang relevan terhadap obyek yang akan diteliti sehingga dapat 

dipercaya.  

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional 

agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka digunakan metode 

Gambar 15 
Denah Sasaran Servis Forehand Topspin 

(Sumber Prajasetia’s Blog, tes keterampilan dasar tenis meja) 
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survei test, dalam metode survei test ini menggunakan metode dengan pola one 

shot case study. Karena dalam penelitian ini digunakan satu kelompok subjek 

dimana langkah awal peserta yang diteliti melakukan pengukuran koordinasi mata 

dan tangan (variabel bebas 1), selanjutnya melakukan pengukuran kelentukkan 

pergelangan tangan (variabel bebas 2), dan tahap akhir melakukan tes servis 

forehand topspin (variabel terikat). 

 

3.7. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara koordinasi mata dan 

tangan dan kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand 

topspin dalam permainan tenis meja, dimana terdapat dua variabel bebas dan satu 

variabel terikat, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis 

regresi ganda dan juga regresi sederhana. Secara teknik pengukurannya 

menggunakan tiga cara, maka sebelum diadakan perhitungan statistik deskriptif 

terlebih dahulu dilakukan transformasi data diubah kedalam skor T, baru 

kemudian dilakukan perhitungan-perhitungan statistik deskriptif dan juga 

dilakukan uji prasaratan yakni uji normalitas menggunakan statistik non-

parametik dengan kolmogorof-smirnov test, uji homogenitas dengan chi-square 

dan uji lineritas dan keberanian model dengan uji T dan uji F serta pengolahan 

data ini menggunakan komputerisasi dengan system SPSS versi 16. 

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah dengan 

menggunakan korelasi regresi ganda atau multiple regression yaitu menghitung 

masing-masing variabel bebas, variabel terikat dan analisis regresi untuk 
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mengetahui hubungan kedua variabel terhadap variabel terikat. Sebelum 

dilakukan analisis data, terlebih dahulu diuji normalitas, homogenitas dan lineritas 

data sebagai prasarat berlakukannya analisis tersebut. 

a. Uji Normalitas 

Tujuan dilakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah data 

tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas ini dilakukan 

dengan langkah-langkah, sebagai berikut:  

1) Data yang diperoleh diubah terlebih dahulu menjadi skor baku dengan rumus: 

S
i

i
Χ−Χ

=Ζ  

Keterangan : 

=Ζi  Skor Baku 

=Χ i  Rata-rata 

=S  Standar Deviasi 

2) Dihitung peluang untuk setiap bilangan baku yaitu )()( ii PF Ζ≤Ζ=Ζ  

3) Dihitung proporsi ( )in Ζ≤ΖΖΖΖΖ ...........,.........,, 321  

( )
n

Banyaknya
S in

i
Ζ≤ΖΖΖΖ

=Ζ
,...........,.........,, 321

 

4) Dihitung harga mutlak )()( ii SF Ζ−Ζ  

5) Diambil Lo yaitu nilai terbesar dari )()( ii SF Ζ−Ζ  

6) Apabila Lo < Ltabel, maka data berdistribusi normal 
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b. Uji Homogenitas Varians 

Untuk menguji homogenitas varians dapat digunakan uji Bartlet, dengan 

rumus: 

( ) ( ){ }22 log110 iii SnIn −Χ−Β=Χ  

Varians gabungan dari semua kelompok: 

( ) ( )∑∑ −−= 1/1 22
iii nSnS  

Harga satuan B dicari dengan rumus 

( ) ( )∑ −=Β 1log 2
inS  

Keterangan: 

=in  Jumlah responden tiap kelompok 

=2
iS  Varians tiap kelompok 

Kriteria pengujian Ho diterima jika ( )( )11
22

−−Χ≤Χ khitung α  dengan peluang 

( )α−1 dan ( )1−= kdk .  

 

c. Uji Lineritas Garis Regresi 

Uji linearitas untuk mengetahui apakah variabel bebas yang dijadikan 

predictor mempunyai hubungan linear atau tidak dengan variabel terikatnya, oleh 

sebab itu uji linearitas perlu dilakukan karena merupakan dasar atau kaidah yang 

harus dilalui. Untuk keperluan uji linearitas dilakukan uji F. 

Untuk menguji kelinier garis regresi digunakan analisis sebagai berikut: 
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Tabel 2 

Ringkasan Uji Lineritas Garis Regresi 

Sumber Variasi dk JK KT F 

Tuna Cocok k-2 JK(TC) 
2

)(2

−
=

k
TCJKTCS  

ES
TCS
2

2

 

Kekeliruan n-k JK(E) 
kn

JKS
−

Ε
=Ε

)(2  

(Sugiyono, 2007:226) 

Keterangan: 

∑= 2)( YTCJK  

( )
∑ ∑ ∑












−=

xi i

i
i n

Y
YEJK

2
2)(

  

=)(TCJK  Jumlah kuadrat tuna kelompok 

=)(EJK  Jumlah kuadrat error 

Jika tabelFF <  pada dk pembilang ( )2−k dan dk penyebut ( )kn − dengan 

taraf signifikasi 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

 

3.8. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

yang dirumuskan. Oleh karena itu, jawaban sementara ini harus diuji kebenaran 

secara empiris. Apakah data yang terkumpul mendukung hipotesis yang di ajukan 

atau justru menolak hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini ada dua macam 

hipotesis yaitu hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol (Ho) adalah 
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hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan anmtara suatu variabel dengan 

variabel yang lain. Sedangakan hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis yang 

menyatakan ada hubungan antar suatu variabel dengan variabel lainnya. 

Analis yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan, yaitu ada 

kontribusi dari variabel bebas (X1, X2) terhadap variabel terikat (Y). Pada 

hipotesi yang diajukan untuk mengujinya digunakan analisis sebagai berikut: 

1) Analisis Regresi Sederhana 

Langkah-langkah dalam regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

a. Uji persamaan regresi linier 

Bentuk persamaan regresi Y atau X adalah: 

bXa +=Υ  

Rumus koefisien a dan b adalah : 

( )( ) ( )( )
( )∑ ∑

∑∑∑∑
Χ−ΧΝ

ΧΥΧ−ΧΥ
= 22

2

a
 

( )( )
( )∑ ∑

∑∑∑
Χ−ΧΝ

ΥΧ−ΧΥΝ
= 22

b  

(Sudjana, 2007:262) 

b. Uji Keberartian Persamaan Regresi 

Untuk menguji keberartian persamaan regresi dan uji kelinieran garis 

regresi digunakan analisis varians seperti tabel berikut: 
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Tabel 3 

Ringkasan Uji Keberartian Persamaan Regresi 

Sumber Variasi Dk JK KT F 

Total N ∑ 2
iY  ∑ 2

iY   

Reg (a) 1 ( )aJK  ( )aJK  

res

reg

S
S

2

2

 Reg (b) 1 ( )baJK  ( )baJKS reg =2  

Residu n-1 resJK  
2

2

−
=

n
JKS res

res  

Keterangan: 

∑= 2)( YTCJK  

( )
n
Y

aJK
2

)( ∑=  

( )( )










 ΥΧ
−ΧΥ= ∑ ∑∑

n
bbaJK )(   

( )∑ Υ−Υ=resJK  

=JK  Jumlah kuadrat 

db = Derajat kebenaran 

=KT  Kuadrat total 

(Sudjana, 2007:269) 

Harga 
res

reg

S
SF 2

2

1 =  untuk uji keberartian persamaan regresi, Jika tabelFF ≥  

pada dk pembilang 1 dan dk penyebut ( )2−n dengan taraf signifikasi 5% maka 

persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan. 
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2) Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Rumus yang digunakan adalah: 

( )( )
( ) ( ){ }( ) ( ){ }2222 ∑∑∑∑

∑ ∑∑
Υ−ΥΝΧ−ΧΝ

ΥΧΧΥΝ
=xyr  

(Sudjana, 2007:274) 

Keterangan: 

=xyr  Koefisien korelasi antara X dan Y 

=Ν  Jumlah responden 

=XY  Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

=X  Jumlah seluruh skor X 

=Υ  Jumlah seluruh skor Y 

=2X  Jumlah seluruh kuadrat skor X 

=Υ 2  Jumlah seluruh kuadrat skor Y 

Selanjutnya harga r yang diperoleh diuji signifikasinya dengan 

mengkonsultasikannya dengan r table produck moment. 

3) Analisis Regresi Ganda 

Untuk mencari persamaan regresi ganda digunakan rumus: 

2211 Χ+Χ+=Υ bbbo  

Dimana: 

( )( ) ( )[ ]
( )( ) ( )2

21
2

2
2

1

2211
2

2
1

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−
=

xxxx

yxxxyxx
b  
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( )( ) ( )[ ]
( )( ) ( )2

21
2

2
2

1

1212
2

1
2

∑∑∑
∑∑∑∑

−

−
=

xxxx

yxxxyxx
b  

22110 Χ−Χ−Υ= bbb  

(Sudjana, 2007:275) 

4) Menentukan koefisien korelasi ganda 

Untuk menentukan koefisien korelasi ganda, digunakan rumus: 

∑
= 2y

JK
R reg

 

Menguji keberartian koefisien persamaan korelasi ganda 

Menguji keberartian koefisien persamaan korelasi ganda, menggunakan 

rumus: 

res

reg

KT
KT

F =  

Keterangan: 

k
JK

KT reg
reg =  

1−−
=

kn
JKKT res

res  

yxbyxbJKreg ∑ ∑+= 2211   

regres JKyJK −= ∑ 2  

Koefisien korelasi tersebut signifikan apabila tabelhitung FF >  dengan dk 

pembilang = k dan dk penyebut = n-k-1. 
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Harga F tersebut kemudian dikonsultasikan dengan harga F table dengan 

derajat kebebasan N-m-1 pada taraf signifikansi 5%. Apabila harga F hitung lebih 

besar atau sama dengan harga F tabel, maka ada hubungan yang signifikan antara 

variabel terikat tersebut dengan masing-masing variabel bebasnya. 

Untuk mengetahui  besarnya sumbangan relatif dan sumbangan efektif 

masing-masing variabel menggunakan cara dan rumus: 

a. Rumus Sumbangan Relatif (SR): 

1SR = %100
2211

11 x
yxayxa

yxa
+

 

2SR = %100
2211

22 x
yxayxa

yxa
+  

b. Rumus Sumbangan Efektif (SE): 

1) Prediktor 1x  

SE = 2
1xRSR  

2) Prediktyor 2x  

SE = 2
2xRSR  

 

3.9. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Setiap penelitian melibatkan berbagai unsur yang mendukung lancarnya 

kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu masalah penting dalam setiap penelitian 

adalah bagaimana mengendalikan dan memperhitungkan pengaruh-pengaruh yang 

timbul diluar variabel dan  mencari usaha-usaha untuk mengatasinya. 
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Dalam pelaksanaan penelitian ada berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi penelitian. Agar penelitian dapat berjalan dengan lancar, maka 

faktor-faktor yang mempengaruhi harus diantisipasi. Adapun faktor-faktor 

tersebut, antara lain: 

a. Motivasi 

Dalam penelitian ini digunakan populasi. Populasi terdiri dari subjek-

subjek. Dari hasil subjek itu mempunyai berbagai motivasi dalam melakukannya. 

Oleh karena itu selama penelitian ini, subjek harus selalu diberi motivasi agar 

subjek merasa tergugah dan bersemangat sehingga kemampuan dan kesungguhan 

dalam melakukan penelitian dapat ditingkatkan. Cara memotivasi dapat dengan 

cara pendekatan yang dilakukan dengan cara memuji mereka yang berhasil dan 

memberi dorongan bagi yang belum berhasil. 

b. Disiplin 

Kedisiplinan dalam penelitian ini ditekankan pada ketidakterlambatan dan 

kesungguhan subjek dalam kegiatan pengambilan data. Kehadiran peserta harus 

selalu dikontrol, karena jika subjek terlambat, dapat mengganggu jalannya 

pengambilan data. Sedangkan waktunya terbatas, maka program yang diberikan 

harus dilaksanakan oleh subjek dengan sebaik-baiknya. 

c. Teknis Pelaksanaan 

Selama penelitian, subjek disarankan untuk melaksanakan hal-hal yang 

diberikan pada saat penelitian. 
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d. Sarana dan Prasarana 

Penggunaan sarana dan prasarana diusahakan dalam keadaan baik dan 

layak pakai. Sarana yang dimaksud antara lain meja, net, blade, dan bola. 

Sedangkan Prasarana yang dimaksud adalah gedung yang digunakan. 

e. Kondisi Peserta 

Kondisi fisik dan mental peserta juga harus diusahakan dalam keadaan 

prima. Cara menjaga kondisi fisik antara lain dengan memberikan panduan hidup 

sehat beberapa hari menjelang pengambilan data. Termasuk juga motivasi agar 

selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Karena dengan kondisi 

yang senang dan gembira, maka ia akan melaksanakan kegiatan tanpa adanya 

tekanan.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. HASIL PENELITIAN  

4.1.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Hasil pengukuran koordinasi mata dan tangan, kelentukan pergelangan 

tangan, dan ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja 

anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012 dapat dilihat pada lampiran 

dan terangkum pada tabel 3 berikut.  

Tabel 3 

Deskriptif Data Koordinasi Mata dan Tangan, Kelentukan Pergelangan Tangan, 

dan Ketepatan Servis Forehand Topspin dalam Permainan Tenis Meja 

Sumber Koordinasi Kelentukan Ketepatan Servis 

Variasi Mata dan Tangan Pergelangan Tangan Forehand Topspin 

Jumlah Data 20 20 20 

Nilai Maksimum 10 85o 23 

Nilai Minimum 5 32o 4 

Rata-rata 7,95 53,60o 14,60 

Standar Deviasi 9,998 9,999 10,000 

Seperti dalam tabel 4 di atas, terlihat bahwa rata-rata koordinasi mata dan 

tangan sebesar 7,95 dengan data tertinggi sebesar 10 dan terendah 5. Rata-rata 

kelentukan pergelangan tangan sebesar 53,60o dengan hasil tertinggi 85o dan 

terendah 32o. Rata-rata ketepatan servis forehand topspin sebesar 14,60 dengan 

hasil tertinggi 23 dan terendah 4.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


64 
 

 
 

4.1.2.  Persyaratan Uji Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis digunakan analisis statistik dengan regresi dan 

korelasi sederhana maupun ganda. Hasil analisis regresi tersebut dapat dilakukan 

apabila data tersebut memenuhi syarat yaitu: berdistribusi normal, homogen dan 

model regresi antara variabel linier. 

4.1.2.1. Uji Normalitas Data  

Untuk menguji normalitas data digunakan analisis kolmogorof smirnov, 

yang perhitungannya menggunakan program SPSS release 16. Apabila hasil 

perhitungan diperoleh probabilitas (p) lebih besar daripada taraf kesalahan (0.05), 

maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil uji normalitas 

tersebut dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5 

Uji Normalitas Data Koordinasi Mata dan Tangan, Kelentukan Pergelangan 

Tangan, dan Ketepatan servis Forehand Topspin dalam Permainan Tenis Meja 

  Koordinasi Mata & 

Tangan 

Kelentukan 

Pergelangan Tangan 

Ketepatan Servis 

Forehand Topspin 

N 20 20 20 

Normal 

Parametersa 

Mean 50.00 50.00 50.00 

Std. Deviation 9.998 9.999 10.000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .213 .190 .150 

Positive .142 .158 .140 

Negative -.213 -.190 -.150 

Kolmogorov-Smirnov Z .954 .849 .669 

Asymp. Sig. (2-tailed) .323 .467 .762 

a. Test distribution is Normal.    

Seperti dalam tabel 5 di atas, diperoleh nilai kolmogorof smirnov untuk 

data kordinasi mata dan tangan sebesar 0,954 dengan probabilitas 0,323 > 0,05, 
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yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Untuk data kelentukan 

pergelangan tangan diperoleh nilai kolmogorof smirnov sebesar 0,849 dengan 

probabilitas sebesar 0,467 > 0,05, yang berarti data tersebut berdistribusi normal. 

Untuk data ketepatan servis forehand topspin diperoleh nilai kolmogorof smirnov 

sebesar 0,669 dengan probabilitas sebesar 0,762 > 0,05, yang berarti data tersebut 

juga berdistribusi normal. Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa 

ketiga data tersebut berdistribusi normal, maka dapat digunakan statistik 

parametrik untuk pengujian hipotesis selanjutnya. 

4.1.2.2.  Uji Homogenitas 

Hasil uji homogenitas data dapat dilihat dari hasil levene test. Apabila nilai 

probabilitasnya lebih besar daripada taraf kesalahan 0,05, maka dapat disimpulkan 

bahwa data yang diperoleh mempunyai varians yang sama atau homogen. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS release 16 tampak pada tabel 6 berikut 

ini: 

Tabel 6 

Uji Homogenitas Data Koordinasi Mata dan Tangan, Kelentukan pergelangan 

Tangan, dan Ketepatan Servis Forehand Topspin dalam Permaniana Tenis Meja 

 F df1 df2 Sig. 

Koordinasi Mata dan Tangan 10.267 12 7 .012 

Kelentukan pergelangan Tangan 1.778 12 7 .227 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Y    

Seperti dalam tabel 6 diatas diperoleh nilai levene statistic untuk data 

koordinasi mata dan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin sebesar 
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10,267 dengan probabilitas 0,12 > 0,05, dan untuk data kelentukan pergelangan 

tangan dengan ketepatan servis forehand topspin sebesar 1,778 dengan 

probabilitas 0,227 > 0,05 yang berarti bahwa data tersebut homogen atau 

mempunyai varians yang sama. Berdasarkan hasil analisis ini, maka pengujian 

hipotesis selanjutnya dapat digunakan analisis regresi. 

4.1.2.3.  Uji Linieritas 

Hasil uji linieritas dapat dilihat dari uji F seperti pada lampiran dan 

terangkum pada tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7 

Uji Linieritas Model Regresi antara Koordinasi Mata dan Tangan, dan Kelentukan 

Pergelangan Tangan dengan Ketepatan Servis Forehand topspin dalam Permainan 

Tenis Meja 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 872.023 2 436.011 7.211 .005a 

Residual 1027.908 17 60.465   

Total 1899.930 19    

a. Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan Tangan, Koordinasi Mata dan Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin   
Seperti dalam tabel 7 di atas diperoleh nilai F hitung untuk variabel 

koordinasi mata dan tangan, dan kelentukan pergelangan tangan terhadap 

ketepatan servis forehand topspin sebesar 7.211 dengan signifikasi 0,05, yang 

berarti antara data koordinasi mata dan tangan, dan kelentukan pergelangan 

tangan terhadap ketepatan servis forehand topspin membentuk model persamaan 

linier. 
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4.1.2.4. Uji Keberartian Model 

Uji keberartian model daris regresi dilakukan untuk mengetahui apakah 

persamaan garis regresi yang diperoleh berarti (bermakna) atau tidak untuk 

digunakan sebagai prediksi harga kriteria. 

Hasil uji keberartian model dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini: 

Tabel 8 

Uji Keberartian antara Koordinasi Mata dan Tangan, dan Kelentukan Pergelangan 

Tangan dengan Ketepatan Servis Forehand topspin dalam Permainan Tenis Meja 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.304 12.455  .265 .794 

Koordinasi Mata dan Tangan .429 .179 .429 2.400 .028 

Kelentukan pergelangan Tangan .505 .179 .505 2.829 .012 

a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin    
Dari hasil analisis pada tabel 8 thitung untuk koordinasi mata dan tangan 

2,400 (signifikansi 0,028), kelentukan pergelangan tangan 2,829 (signifikansi 

0,012). Berdasarkan pada hasil tersebut maka koordinasi mata dan tangan, dan 

kelentukan pergelangan tangan memiliki keberartian dalam ketepatan servis 

forehand topspin dalam permainan tenis meja. 
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4.1.3.  Uji Hipotesis  

4.1.3.1. Hubungan antara Koordinasi Mata dan Tangan dengan Ketepatan Servis 

Forehand Topspin  

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara kordinasi mata tangan dengan 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja anggota UKM 

Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012 diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel 9 

berikut ini: 

Tabel 9 

Koefisien Korelasi antara Koordinasi Mata dan Tangan dengan Ketepatan Servis 

Forehand Topspin dalam Permainan Tenis Meja 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .452a .204 .160 9.164 

a. Predictors: (Constant), Koordinasi Mata dan Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 

Seperti dalam tabel 9 di atas diperoleh koefisien korelasi antara koordinasi 

mata dan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin sebesar 0,452. Uji 

keberatian koefisien korelasi tersebut dilakukan dengan cara mengonsultasi harga 

r
hitung 

dengan r product moment. Pada α = 5% dengan N = 20 diperoleh r
tabel 

= 

0,444. atau 0,452 > 0,444, berarti ada hubungan koordinasi mata dan tangan 

dengan ketepatan servis pukulan forehand topspin pada anggota UKM Tenis Meja 

Unnes tahun 2011/2012.  

Bentuk hubungan antara koordinasi mata dan tangan dengan ketepatan 

servis forehand topspin dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang 
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diperoleh. Berdasarkan hasil analisis melalui perhitungan komputerisasi program 

SPSS diperoleh persamaan regresi seperti tersaji pada tabel 10 berikut ini: 

Tabel 10 

Koefisien Regresi Koordinasi Mata dan Tangan dengan Ketepatan Servis 

Forehand Topspin dalam Permainan Tenis Meja 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.394 10.711  2.557 .020 

Koordinasi Mata dan Tangan .452 .210 .452 2.150 .045 

a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 
Seperti dalam tabel 10 di atas diperoleh persamaan regresi antara 

koordinasi mata dan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin adalah Y = 

27,394 + 0,452X1. Melalui persamaan tersebut, dimana koefisien regresi yang 

diperoleh adalah bertanda positif maka bentuk hubungan antara koordinasi mata 

dan tangan dengan hasil etepatan servis forehand topspin adalah hubungan yang 

positif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan koordinasi mata dan tangan 

sebesar 1 point, akan diikuti pula kenaikan ketepatan servis forehand topspin 

sebesar 0,452 point pada konstanta 27,394. Dengan kata lain untuk memperoleh 

ketepatan servis forehand topspin yang optimum, dibutuhkan koordinasi mata dan 

tangan yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. 
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4.1.3.2.  Hubungan antara Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Ketepatan 

Servis Forehand Topspin  

Berdasarkan hasil analisis korelasi antara kelentukan pergelangan tangan 

dengan ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja anggota 

UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012 diperoleh hasil seperti terlihat pada 

tabel 11 berikut ini: 

Tabel 11 

Koefisien Korelasi antara Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Ketepatan 

Servis Forehand Topspin dalam permainan Tenis Meja 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .525a .276 .235 8.744 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 

Seperti dalam tabel 11 di atas diperoleh koefisien korelasi antara 

kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin sebesar 

0,525. Uji keberatian koefisien korelasi tersebut dilakukan dengan cara 

mengonsultasi harga r
hitung 

dengan r product moment. Pada α = 5% dengan N = 20 

diperoleh r
tabel 

= 0,444 atau 0,525 > 0,444, berarti ada hubungan antara kelentukan 

pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin pada anggota UKM 

Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012.  

Bentuk hubungan antara kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan 

servis forehand topspin dapat digambarkan dengan persamaan regresi yang 
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diperoleh. Berdasarkan hasil analisis melalui perhitungan komputerisasi program 

SPSS diperoleh persamaan regresi seperti tersaji pada tabel 12 berikut ini: 

Tabel 12 

Koefisien Regresi Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Ketepatan Servis 

Forehand Topspin dalam permainan Tenis Meja 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.741 10.219  2.323 .032 

Kelentukan Pergelangan Tangan .525 .201 .525 2.618 .017 

a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin    

Seperti dalam tabel 12 di atas diperoleh persamaan regresi antara 

kelentukan pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin adalah 

Y = 23,741 + 0,525X2. Melalui persamaan tersebut, dimana koefisien regresi yang 

diperoleh adalah bertanda positif maka bentuk hubungan antara kelentukan 

pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin adalah hubungan 

yang postif. Hal ini berarti bahwa setiap terjadi kenaikan kelentukan pergelangan 

tangan 1 point, akan diikuti pula kenaikan ketepatan servis forehand topspin 

sebesar 0,525 point pada konstanta 23,741. Dengan kata lain untuk memperoleh 

ketepatan servis forehand topspin yang optimum, dibutuhkan kelentukan 

pergelangan tangan yang tinggi, begitu juga dengan sebaliknya. 
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4.1.3.3.  Hubungan antara Koordinasi Mata dan Tangan dan Kelentukan 

Pergelangan Tangan dengan Ketepatan Servis Forehand Topspin  

Hasil analisis korelasi antara koordinasi mata dan tangan dan kelentukan 

pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin diperoh hasil seperti 

tampak pada tabel 13 berikut ini: 

Tabel 13 

Koefisien Korelasi antara Koordinasi Mata dan Tangan dan Kelentukan 

Pergelangan Tangan dengan Ketepatan Servis Forehand topspin dalam Permainan 

Tenis Meja 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .677a .459 .395 7.776 .459 7.211 2 17 .005 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan Tangan, Koordinasi Mata dan Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 
Seperti dalam tabel 13 di atas diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,677, 

koefisien korelasi ganda tersebut diuji keberartiannya menggunakan uji F, 

diperoleh F
hitung

 = 7,211 dengan probabilitas 0,005 < 0,05, yang berarti hipotesis 

kerja (Ha) diterima. Dengan diterimanya hipotesis kerja (Ha) ini dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan koordinasi mata dan tangan dan kelentukan 

pergelangan tangan dengan ketepatan servis forehand topspin pada anggota UKM 

Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012.  

Bentuk hubungan antara koordinasi mata dan tangan dan kelentukan 

pergelangan tangan terhadap ketepatan servis forehand topspin, dapat dilihat dari 
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model regresi ganda yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis melalui 

perhitungan komputerisasi program SPSS diperoleh persamaan regresi seperti 

tersaji pada tabel 14 berikut : 

Tabel 14 

Koefisien Regresi Koordinasi Mata dan Tangan dan Kelentukan Pergelangan 

Tangan dengan Ketepatan Servis Forehand Topspin dalam Permainan Tenis Meja 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.304 12.455  .265 .794 

Koordinasi Mata dan Tangan .429 .179 .429 2.400 .028 

Kelentukan pergelangan Tangan .505 .179 .505 2.829 .012 

a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin    

Seperti dalam tabel 14 di atas diperoleh koefisien regresi untuk variabel 

koordinasi mata dan tangan sebesar 0,429, dan variabel kelentukan pergelangan 

tangan sebesar 0,505 serta konstanta sebesar 3,304, sehingga model regresinya 

dinyatakan persamaan: Y = 3,304 + 0,429X1 + 0,505X2. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan 1 skor koordinasi mata dan tangan 

dan kelentukan pergelangan tangan secara bersama-sama, maka akan terjadi 

kenaikan ketepatan servis forehand topspin sebesar 0,429 + 0,505 pada konstantan 

3,304. 

Berdasarkan kontribusi atau pengaruh dari koordinasi mata dan tangan, 

dan kelentukan pergelangan tangan terhadap ketepatan servis forehand topspin 

pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012 dapat dilihat dari harga 
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R
2
. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 14 diperoleh harga R

2
 sebesar 0.459. 

Dengan demikian secara bersama-sama koordinasi mata dan tangan, dan 

kelentukan pergelangan tangan berpengaruh terhadap ketepatan servis forehand 

topspin 45,9%. Berdasaran hasil perhitungan sumbangan efektif diketahui bahwa 

yang paling berpengaruh terhadap ketepatan servis forehand topspin adalah 

variabel kelentukan pergelangan tangan sebesar 27,6%, kemudian variabel 

koordinasi mata dan tangan sebesar 20,4%. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1. Hubungan Koordinasi Mata dan Tangan dengan Ketepatan Servis 

Forehand Topspin  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi mata dan tangan 

berhubungan secara signifikan terhadap hasil ketepatan servis forehand topspin 

dalam permainan tenis meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 

2011/2012. 

Berdasaran hasil perhitungan, sumbangan efektif dari variabel koordinasi 

mata dan tangan terhadap ketepatan servis forehand topspin adalah sebesar 

20,4%, derajat hubungan koordinasi mata dan tangan dengan hasil ketepatan 

servis forehand topspin tersebut dapat di lihat dari besarnya koefisien korelasi 

yang diperoleh yaitu sebesar 0,452. Harga koefisien regresi koordinasi mata dan 

tangan terhadap hasil ketepatan servis forehand topspin yang bertanda positif 

tersebut berarti apabila nilai koordinasi mata dan tangan meningkat, maka hasil 

ketepatan servis forehand topspin akan meningkat dan sebaliknya, apabila nilai 
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koordinasi mata dan tangan menurun maka ketepatan servis forehand topspin 

akan menurun. 

Artinya kemampuan untuk mengarahkan bola sesuai arah yang diinginkan 

dan bahkan menjadi bentuk serangan bola yang sulit dijangkau lawan dengan 

menempatkan bola pada daerah lawan yang jauh dipengaruhi oleh baik tidaknya 

koordinasi mata dan tangan pelaku servis (server). Dengan mempunyai koordinasi 

yang baik, maka akan sangat baik juga untuk mengantisipasi datangnya bola dari 

lawan dan dapat memukul dengan akurat sehingga menghasilkan pukulan bola 

yag baik. 

Berdasarkan hasil analisis data diatas, telah dibuktikan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara koordinasi mata dan tangan dengan ketepatan 

servis forehand topspin dalam permainan tenis meja. Adanya hubungan yang 

cukup erat antara koordinasi mata dan tangan dengan hasil ketepatan servis 

forehand topspin dikarenakan perkenaan antara blade dan bola yang tepat saat 

servis forehand topspin berasal dari pengkoordinasian antara mata dan tangan 

yang baik. Perkiraan waktu kontak antara blade dan bola oleh pelaku servis, dan 

besarnya dorongan yang harus berikan oleh lengan tangan berdasarkan dari daerah 

servis yang dituju. 

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan 

kemampuan dalam melakukan servis forehand topspin dalam permainan tenis 

meja, koordinasi mata dan tangan sangat diperlukan karena dengan koordinasi 

mata dan tangan yang tinggi dari seorang pemain tenis meja, maka gerakan saat 

melakukan servis forehand topspin akan semakin baik untuk mencari waktu yang 
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tepat saat menentukan perkenaan blade dengan bola untuk mengarahkannya pada 

daerah tembakan yang ditargetkan. 

4.2.2.  Hubungan Kelentukan Pergelangan Tangan dengan Ketepatan 

Servis Forehand Topspin 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelentukan pergelangan tangan 

berhubungan secara signifikan terhadap hasil ketepatan servis forehand topspin 

dalam permainan tenis meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 

2011/2012. 

Berdasaran hasil perhitungan, sumbangan efektif dari variabel kelentukan 

pergelangan tangan terhadap ketepatan servis forehand topspin adalah sebesar 

27,6%, derajat hubungan kelentukan pergelangan tangan dengan hasil ketepatan 

servis forehand topspin tersebut dapat di lihat dari besarnya koefisien korelasi 

yang diperoleh yaitu sebesar 0,525. Harga koefisien regresi kelentukan 

pergelangan tangan terhadap hasil ketepatan servis forehand topspin yang 

bertanda positif tersebut berarti apabila nilai kelentukan pergelangan tangan 

meningkat, maka hasil ketepatan servis forehand topspin akan meningkat dan 

sebaliknya, apabila nilai kelentukan pergelangan tangan menurun maka ketepatan 

servis forehand topspin akan menurun. 

Adanya hubungan yang cukup erat antara kelentukan pergelangan tangan 

dengan hasil ketepatan servis forehand topspin dikarenakan dorongan dan kontrol 

terakhir servis forehand topspin berasal dari pergelangan tangan. Sudut putaran 

dan besar lecutan yang harus diberikan oleh pelaku servis pada blade bergantung 

dari daerah servis yang dituju. Ketepatan servis forehand topspin dalam 
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pelaksanaannya terbagi menjadi beberapa daerah sasaran yang berbeda jaraknya. 

Perbedaan jarak tersebut ditentukan dari daerah-daerah dibagian meja yang 

menjadi sasaran servis topspin yang didasarkan pada daerah yang sulit terjangkau 

oleh lawan jika dilakukan dengan putaran bola yang cepat dan mendadak. Untuk 

jarak yang jauh (kiri pojok daerah lawan) maka pergelangan tangan memberikan 

dorongan besar dan sudut blade yang kecil sehingga putaran bola dapat 

menjangkau jauh daerah sasaran, namun jika daerah yang dituju yaitu kanan pojok 

daerah lawan, maka dorongan yang diberikan relatif lebih kecil namun sudut 

blade diperbesar untuk mengantisipasi matinya bola karena membentur net. Hal 

ini membuktikan bahwa kelentukan pergelangan tangan memang berpengaruh 

terhadap hasil ketepatan servis forehand topspin. 

Keuntungan bagi pemain tenis meja yang melakukan servis forehand 

topspin apabila memiliki kelentukan pergelangan tangan yang baik menurut 

Sudibyo saat diwawancarai disela-sela kesibukannya sebagai ketua pertandingan 

sebuah kejuaraan mengatakan bahwa, besarnya dorongan dan kontrol terakhir 

servis forehand topspin berasal dari kelentukan pergelangan tangan. Kelentukan 

pergelangan tangan merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan dalam 

melakukan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja.  

Sedangkan manurut David Jacobs saat diwawancarai disela-sela 

kesibukannya sebagai pemain sebuah kejuaraan nasional TVRI open ke-2 tahun 

2011 mengatakan bahwa, kelentukan pergelanan tangan dapat menghasilkan 

putaran bola yang lebih cepat karena lecutan yang dilakukan pergelangan tangan 

lebih kuat saat terjadinya kontak antara blade dengan bola. Dengan putaran bola 
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yang cepat tersebut maka penempatan bola pada daerah-daerah jauh yang sulit 

dijangkau oleh lawan semakin mudah dilakukan dan menjadikan lawan terlambat 

dalam mengantisipasi datangnya bola. Hal ini juga dipengaruhi karena kentukan 

pergelangan tangan dapat membentuk sudut dimana arah bola tersebut akan 

ditempatkan. 

Suharno (1986:48) menyatakan bahwa semakin baik kelentukan seseorang 

maka akan menghemat energi (efisien) dalam melakukan gerakan sehingga hasil 

yang dicapai akan optimal sesuai tujuan gerakan yang dilakukan. 

Mengacu dari kenyataan tersebut, maka dalam upaya meningkatakan 

kemampuan dalam melakukan servis forehand topspin dalam permainan tenis 

meja, komponen kondisi fisik berupa kelentukan pergelangan sangat diperlukan 

karena dengan kelentukan pergelangan tangan yang tinggi dari seorang pemain 

tenis meja, maka gerakan saat melakukan servis forehand topspin akan semakin 

baik mengarah pada daerah tembakan yang ditargetkan yang pada akhirnya arah 

bola akan menjadi semakin akurat masuk dalam daerah sasaran servis. 

4.2.3.  Hubungan Koordinasi Mata dan Tangan, dan Kelentukan 

Pergelangan Tangan dengan Ketepatan Servis Forehand Topspin 

Gabungan dari unsur kondisi fisik yaitu koordinasi mata dan tangan dan 

kelentukan pergelangan tangan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

kualitas khususnya ketepatan hasil pukulan servis forehand topspin dalam 

permainan tenis meja. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua 

komponen kondisi fisik tersebut memberikan kontribusi terhadap ketepatan servis 
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forehand topspin pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012 sebesar 

45,9%.  

Diantara kedua komponen tersebut ternyata kelentukan pergelangan 

tangan memberikan kotribusi yang lebih besar terhadap ketepatan servis forehand 

topspin yaitu 27,6%, sedangkan koordinasi mata dan tangan 20,4%. Berdasarkan 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan, menyimpulkan bahwa dengan kelentukan 

tangan yang baik, maka seorang petenis meja dapat melakukan servis forehand 

topspin dengan tepat dan cepat (mematikan). Ketepatan dalam membentuk sudut 

tangan (termasuk blade) dan melakukan putaran bola oleh pergelangan tangan 

yang pas dan didukung oleh kemampuan dalam mengoordinasikan mata dan 

tangan dengan baik serta dilakukan dengan penuh tenaga akan menghasilkan 

pukulan bola yang keras dan akurat sehingga akan menyulitkan lawan dalam 

mengembalikan bola. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan 

pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara koordinasi mata dan tangan 

terhadap ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada 

anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012.  

2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kelentukkan pergelangan 

tangan terhadap ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis 

meja pada anggota UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012. 

3. Secara bersama-sama terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

koordinasi mata dan tangan dan kelentukkan pergelangan tangan terhadap 

ketepatan servis forehand topspin dalam permainan tenis meja pada anggota 

UKM Tenis Meja Unnes tahun 2011/2012. 

 

5.2. SARAN 

Berdasar dari kesimpulan maka disarankan secara khusus kepada para 

pelaku olahraga tennis meja (pemain dan pelatih) bahwa agar kemampuan servis 

forehand topspinnya bagus maka koordinasi mata dan tangan, dan juga 

kelentukan pergelangan tangan juga harus bagus.  
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Bagi peneliti yang akan datang agar dapat mengadakan pertimbangan 

penelitian ini dengan menggunakan subyek yang lain, baik dalam kuantitas 

maupun tingkatan kualitas pemain. Secara kuantitas dengan menambah jumlah 

subyek yang ada, sedangkan secara kualitas dengan melibatkan taraf kemampuan 

bermain tenis meja bagi subjek. 

Perlu diteliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi serta memberi 

sumbangan yang berarti terhadap kemampuan servis forehand topspin, karena 

masih ada sekitar 54,1% selain faktor selain koordinasi mata dan tangan, dan 

kelentukan pergelangan tangan. 
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Lampiran 1 

DAFTAR ANGGOTA UKM TENIS MEJA UNNES PERIODE 

2011/2012 
 

No 
Nama No Induk 

Fakultas 
No 

Peserta Mahasiswa Telepon 

1 Ade Dwi Setiawan 6101407040 FIK 085641366832 

2 Putra Budi K 610 1409069 FIK  

3 Arief Bahtiar 6101407018 FIK 085742901080 

4 Arief Setiadi 6101407092 FIK 085866876585 

5 Satria Adhi K M 4201410065 FMIPA 08562901968 

6 Roven Aji K 6301409013 FIK 089667844447 

7 Bagus Ginanjar M 6101409104 FIK 08985767680 

8 Johan Arif Rachman 6301407117 FIK 085226102682 

9 Bayu Wiji Atmoko 6101408079 FIK 085842969060 

10 Tri Sutrisno 4101410033 FMIPA 089666925343 

11 Juwanto  FIK  

12 Eka Anggara Rifki J 5311310004 FT 085291627555 

13 Yuli Wulandari 6101409142 FIK 085740925597 

14 Tenes Yulita R 6101409143 FIK 081901911314 

15 Imam Nugroho 6101407112 FIK 085641006905 

16 Reza Sholah Hakim 6101407070 FIK 085641480307 

17 Mahfudz Khasani 6101407062 FIK 081901218202 

18 Riki Yakub 6101407128 FIK 08564060029 

19 M. Eko Budi N 6101400062 FIK 085876302450 

20 Arif Wicaksono 6101407110 FIK 085640240561 
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 Lampiran 2 (Penetapan Dosen Pembimbing) 
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Lampiran 3 (Validitas Alat Penelitian 1) 
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(Validitas Alat Penelitian 2) 
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Lampiran 4 

 

REKAPITULASI HASIL PENELITIAN  

No Nama Hasil Pengukuran Data T 

Urut Peserta X1 X2 Y X1 X2 Y 

1 Ade Dwi Setiawan 7 85o 22 43,68 72,38 64,13 

2 Putra Budi K 9 56o 8 56,98 51,71 37,39 

3 Arief Bahtiar 6 55o 12 37,03 51,00 45,03 

4 Arief Setiadi 9 32o 16 56,98 34,60 52,67 

5 Satria Adhi K M 5 61o 4 30,38 55,28 29,75 

6 Roven Aji K 5 35o 11 30,38 36,74 43,12 

7 Bagus Ginanjar M 10 60o 23 63,63 54,56 66,04 

8 Johan Arif Rachman 6 50o 12 37,03 47,43 45,03 

9 Bayu Wiji Atmoko 8 57o 19 50,33 52,42 58,40 

10 Tri Sutrisno 9 45o 14 56,98 43,87 48,85 

11 Juwanto 9 60o 19 56,98 54,56 58,40 

12 Eka Anggara Rifki J 8 34o 12 50,33 36,03 45,03 

13 Yuli Wulandari 10 70o 20 63,63 61,69 60,31 

14 Tenes Yulita R 8 67o 20 50,33 59,55 60,31 

15 Imam Nugroho 9 35o 11 56,98 36,74 43,12 

16 Reza Sholah Hakim 7 57o 13 43,68 52,42 46,94 

17 Mahfudz Khasani 9 57o 12 56,98 52,42 45,03 

18 Riki Yakub 8 34o 8 50,33 36,03 37,39 

19 M. Eko Budi N 8 62o 21 50,33 55,99 62,22 

20 Arif Wicaksono 9 60o 15 56,98 54,56 50,76 

 Σ 159,00 1072,00 292,00    

 Mean 7,95 53,60 14,60    

 SD 1,50 14,03 5,24    
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Lampiran 5 

HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN 

 
Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Sumber Koordinasi Kelentukan Ketepatan Servis 

Variasi Mata dan Tangan Pergelangan Tangan Forehand Topspin 

Jumlah Data 20 20 20 

Nilai Maksimum 10 85o 23 

Nilai Minimum 5 32o 4 

Rata-rata 7,95 53,60o 14,60 

Standar Deviasi 9,998 9,999 10,000 

 

Persyaratan Uji Analisis Data 

Uji Normalitas Data 

  Koordinasi Mata & 

Tangan 

Kelentukan 

Pergelangan Tangan 

Ketepatan Servis 

Forehand Topspin 

N 20 20 20 

Normal 

Parametersa 

Mean 50.00 50.00 50.00 

Std. Deviation 9.998 9.999 10.000 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .213 .190 .150 

Positive .142 .158 .140 

Negative -.213 -.190 -.150 

Kolmogorov-Smirnov Z .954 .849 .669 

Asymp. Sig. (2-tailed) .323 .467 .762 

a. Test distribution is Normal.    
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Uji Homogenitas 

 F df1 df2 Sig. 

Koordinasi Mata dan Tangan 10.267 12 7 .012 

Kelentukan pergelangan Tangan 1.778 12 7 .227 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 

a. Design: Intercept + Y    

 
Uji Linieritas 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 872.023 2 436.011 7.211 .005a 

Residual 1027.908 17 60.465   

Total 1899.930 19    

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan, Koordinasi Mata & Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin   
 
Uji Keberartian Model 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.304 12.455  .265 .794 

Koordinasi Mata & Tangan .429 .179 .429 2.400 .028 

Kelentukan Pergelangan Tangan .505 .179 .505 2.829 .012 
a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 
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Uji Hipotesis  

Koefisien Korelasi (X1 terhadap Y) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .452a .204 .160 9.164 

a. Predictors: (Constant), Koordinasi Mata dan Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 

Koefisien Regresi (X1 terhadap Y) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 27.394 10.711  2.557 .020 

Koordinasi Mata dan Tangan .452 .210 .452 2.150 .045 

a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 
 

Koefisien Korelasi (X2 terhadap Y) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .525a .276 .235 8.744 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan Pergelangan Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 

Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 23.741 10.219  2.323 .032 

Kelentukan Pergelangan Tangan .525 .201 .525 2.618 .017 

a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin    
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Koefisien Korelasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .677a .459 .395 7.776 .459 7.211 2 17 .005 

a. Predictors: (Constant), Kelentukan pergelangan Tangan, Koordinasi Mata dan Tangan 

b. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin 
Koefisien Regresi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 3.304 12.455  .265 .794 

Koordinasi Mata dan Tangan .429 .179 .429 2.400 .028 

Kelentukan pergelangan Tangan .505 .179 .505 2.829 .012 

a. Dependent Variable: Ketepatan Servis Forehand Topspin    
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Lampiran 6 (Surat Ijin Melakukan Penelitian) 
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Lampiran 7 (Surat Keterangan Melakukan Penelitian) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


97 
 

 
 

Lampiran 8 

 

GAMBAR SAAT PENGAMBILAN DATA 

 

Gambar 16 
Persiapan Pelaksanaan Pengambilan Data 

 

 

Gambar 17 
Tes Koordinasi Mata dan Tangan 
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Gambar 18 
Tes Kelentukan Pergelangan Tangan 

 

 

Gambar 19 
Test Ketepatan Servis Forehand Topspin 
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Gambar 20 
Dosen Pembimbing Utama 

 

 

Gambar 21 
Dosen Pembimbing Pendamping 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


100 
 

 
 

 

Gambar 22 
Peneliti dan Pembina UKM Tenis Meja Unnes 2011/2012 
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Lampiran 9 

 

Daftar Nama Petugas Tes 

 

No Nama Jurusan Tugas 
1 Moch. Fahmi A PGPJSD Ketua 

2 Tri Utami PGPJSD Koordinasi Mata dan Tangan 

3 Iska Dita H PGPJSD Kelentukan Pergelangan Tangan 

4 Dwi Ana L PGPJSD Nilai Servis 

5 Senoadji K PGPJSD Teknik Servis 

6 Solis Sungkowo PGPJSD Ball Boys 

7 Titi Haryani PGPJSD Perlengkapan 

8 Faiqul Azmi PGSD Juru Foto 
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Lampiran 10 (Wawancara dengan Ahli Tenis Meja) 

 

Responden 1 

Nama  : Sudibyo, S. Pd. 

Alamat  :  

Profesi  : 1. Pelatih Tenis Meja DIY 

2. Pelatih Tenis Meja Nasional Indonesia 

3. Wasit Tenis Meja Daerah (PTMSI Prov DIY) tahun 2002 

4. Wasit Tenis Meja Nasional (PB PTMSI) tahun 2004 

5. Wasit Tenis Meja Internasional (ITTF) tahun 2006 

Hasil Wawancara 

Pertanyaan : “Menurut pendapat anda selama berkecimpung dalam dunia tenis 

meja, faktor apa saja yang mempengaruhi servis terutama 

ketepatan servis tenis meja?” 

Jawaban : “Faktor yang mempengaruhi tenis meja ada banyak, antara lain 

otot pinggang, ayunan lengan, siku-siku, dan pergelangan tangan. 

Selain itu juga masih ada faktor teknik, yaitu tinggi lemparan 

bola. Faktor peralatan juga mempengaruhi berupa jenis katu 

blade, lapisan karbon yang digunakan, dan jenis karet yang 

digunakan”. 

Pertanyaan : “Tadi anda sempat menyebut kelentukan pergelangan tangan.Jika 

dihubungkan dengan ketepatan servis forehand topspin, apa 

korelasinya?”. 

Jawaban : “Ya, kelentukan pergelangan tangan merupakan salah satu kunci 

suksesdari sebuah servis pada umumnya dan servis forehand 

topspin pada khususnya. Hal ini dikarenakan dengan kelentukan 

tangan yang baik, maka kecepatan dan putaran bola akan lebih 

baik, sebab arah bola yang dihasilkan lebih terkontrol sehingga 

keakuratan servis pada sasarannya juga lebih baik”. 
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(Wawancara dengan Ahli Tenis Meja) 
 

Responden 2 

Nama  : David Jacobs 

Alamat  : Jl. Pintu Air No. 30, Jakarta 1071, Telp. 021-3855368 

Profesi  : 1. Pelatih Tenis Meja DKI Jakarta 

2. Pelatih Tenis Meja Nasional Indonesia (Putera) SEATTA VI 

3. Pemain Tenis Meja DKI Jakarta 

4. Pemain Tenis Meja Nasional indonesia 

Hasil Wawancara 

Pertanyaan : “Menurut pendapat anda selama berkecimpung dalam dunia tenis 

meja, apakah kelentukan pergelangan tangan dapat 

mempengaruhi ketepatan servis fprehand topspin dalam tenis 

meja?, dan apa alasannya?” 

Jawaban : “Ya, tentu saja sangat berpengaruh!”. 

“Kelentukan pergelangan tangan mempunyai arti penting dalam 

ketepatan servis. Ketepatan servis yang dalam hal ini 

berhubungan dengan sasaran (daerah sasaran). Ketika seorang 

petenis meja hendak mengarahkan bola pada daerah lawan yang 

sulit dijangkau, posisi tubuh dan sudut yang dibentuk 

pergelangan tangan inilah yang sangat mempengaruhi”. 

Pertanyaan : “Lalu seberapa jauh/besar pengaruh kelentukan tangan tersebut?” 

Jawaban : “Coba mas Fahmi bayangkan, ketika anda hendak melakukan 

servis pada umumnya, apa yang anda lakukan?. Tentunya anda 

akan mengatur posisi tubuh senyaman mungkin untuk 

melakukannya, lalu faktor berikutnya yang berperan penting 

yaitu seberapa pintar anda memanipulasi sudut pergelangan 

tangan yang anda bentuk untuk menuju sasaran tertentu itu 

setelah bola dilambungkan serta kontak antara bola dan blade 

terjadi”. 
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Lampiran 11 (Data Mentah Setiap Mahasiswa/Sampel) 
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