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Penelitian ini dilatari oleh pentingnya unsur-unsur kondisi fisik dalam olahraga tenis 

meja antara lain unsur kecepatan reaksi dan fleksibilitas pergelangan tangan. Masalah dalam 

penelitian ini adalah: 1) Apakah terdapat korelasi antara kecepatan reaksi dengan hasil 

service forehand sidespin pada permainan tenis meja? 2) Apakah terdapat korelasi antara 

fleksibilitas pergelangan tangan dengan hasil service forehand sidespin pada permainan tenis 

meja? dan 3) Apakah terdapat korelasi antara kecepatan reaksi dan fleksibilitas pergelangan 

tangan secara bersama-sama dengan hasil service forehand sidespin pada permainan tenis 

meja? 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik korelasional. Adapun 

teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling, dengan sampel 

sebanyak 20 orang pada anggota UKM Tenis Meja UPI Bandung. Alat pengumpulan data 

yang digunakan yaitu: 1) Alat untuk mengukur kecepatan reaksi adalah Whole body reaction 

time, 2) Alat untuk mengukur fleksibilitas pergelangan tangan adalah Goniometer, dan 3) 

Alat untuk mengukur hasil service forehand sidespin adalah dengan tes keterampilan service. 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1) Terdapat korelasi antara kecepatan reaksi 

dengan hasil service forehand sidespin pada cabang olahraga tenis meja. 2) Terdapat korelasi 

antara fleksibilitas pergelangan tangan dengan hasil service forehand sidespin pada cabang 

olahraga tenis meja. 3) Terdapat korelasi antara kecepatan reaksi dan fleksibilitas 

pergelangan tangan secara bersama-sama dengan hasil service forehand sidespin pada cabang 

olahraga tenis meja. 

Mengacu pada hasil penelitian, disarankan agar para pembina dan pelatih hendaknya 

memperhatikan komponen-komponen kondisi fisik yang memberikan dukungan dan dapat 

menunjang terhadap kemampuan seseorang dalam menguasai teknik dasar dalam cabang 

olahraga tenis meja. Dalam hal ini, kondisi fisik yang dimaksud adalah kecepatan reaksi dan 

fleksibilitas pergelangan tangan. 

 

*Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Angkatan 2008 
   


