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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang scjhacjhavcjhavcjhav 

Waktu reaksi adalah keadaan fisiologi tubuh manusia untuk mengetahui 

kecepatan respon motorik dan sensorik seseorang terhadap suatu rangsangan.1 

Waktu antara pemberian stimulus kepada seseorang sampai terjadinya reaksi otot 

pertama kali yang mana subjeknya telah diinstruksikan untuk merespon secara 

cepat.1 

Keadaan yang berperan dalam mengkoordinasi sistem sensorik dan sistem 

motorik dapat berpengaruh pada waktu reaksi.2 Sistem motorik merupakan sistem 

yang dapat menghasilkan dan membantu gerakan.2 Sistem sensorik akan menerima 

informasi sensorik yang akan terlibat dalam persepsi, penglihatan, dan sadar akan 

sensasi.3 Sesuatu yang dapat mempengaruhi indera (penciuman, peraba, perasa) 

disebut sebagai rangsangan.4 Waktu reaksi tangan yang baik dapat memberikan 

respon gerak tangan yang cepat.3 

Waktu reaksi memiliki faktor kecepatan dan kekuatan yang dapat 

dikembangkan dengan latihan yang teratur. Waktu reaksi ada pada berbagai 

aktivitas sehari-hari dan olahraga. Cepat lambatnya waktu reaksi tangan sangat 

berpengaruh dalam suatu kompetisi olahraga yang melibatkan pergerakan tangan.1 

Semakin cepat penilaian waktu reaksi maka akan semakin cepat pula gerakan 

motorik tangan yang dihasilkan. Waktu reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu usia, jenis kelamin, penggunaan tangan kanan atau kiri yang dominan, jenis 

rangsangan, merokok, konsumsi alkohol, indeks massa tubuh, dan latihan.5 Pemain 
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dapat bergerak cepat dan melakukan antisipasi dari setiap gerakan lawan dengan 

baik, jika mempunyai waktu reaksi yang baik dan cepat. 

Latihan yang rutin dalam jangka waktu panjang dapat mempengaruhi waktu 

reaksi. Para atlet olahraga sangat rutin untuk melatih kecepatan dan kekuatan untuk 

meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran tubuhnya.6 Tujuan seseorang 

berolahraga yakni untuk mencapai suatu prestasi karena sifatnya yang kompetitif.7

 Olahraga permainan merupakan salah satu olahraga yang paling digemari 

di dunia. Olahraga permainan sampai saat ini masih gemar dimainkan yakni basket, 

tenis meja, bulu tangkis, voli, dan lainnya. Atlet tenis meja baru saja mengharumkan 

nama Indonesia dan berhasil mengukir prestasi di kejuaraan pingpong ASEAN 

“24th Southeast asian junior and cadet table tennis championships” tahun 2018 di 

Filipina. Tim garuda muda berhasil membawa pulang dua medali perak dan 

perunggu. Permainan tenis meja sangat menarik dalam cara bermainnya yakni 

menggunakan alat pemukul, meja, dan bola kecil. Proses latihannya dapat 

meningkatkan kualitas fisik, teknik (back hand, service, fore hand), dan taktik tenis 

meja, maka sangat memerlukan kecepatan dan kekuatan.8    

 Permainan bola basket lebih mengandalkan pada kekuatan daripada 

kecepatan agar mendapatkan kemenangan. Prestasi atlet tim nasional basket 

Indonesia meraih prestasi di SEA Games 2019 di Filipina. Tim tersebut mampu 

membawa pulang medali perak. Keterampilan yang ada pada permainan bola basket 

seperti ball handling, blocking, dribbling, passing dan shooting harus dikuasai oleh 

permain dengan baik.1,8 Hal yang menarik dalam permainan bola basket selain dari 

bola besar dan lapangan yang luas, permainan tersebut sangat memerlukan waktu 

reaksi serta koordinasi antara mata, tangan, dan kaki sangat penting.1 Waktu reaksi 
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merupakan salah satu penilaian pemilihan atlet dari berbagai cabang olahraga. 

Seorang atlet olahraga merupakan individu yang rutin dalam mengikuti 

pertandingan olahraga.7       

 Tenis meja dan basket merupakan olahraga permainan yang sangat popular, 

sangat digemari, dan sudah berkembang di dunia salah satunya di Indonesia. 

Disukai oleh seluruh lapisan masyarakat kota sampai desa, dari anak-anak, remaja 

sampai orang tua, lelaki maupun perempuan.6 Permainan tenis meja dan basket 

adalah cabang olahraga permainan yang memerlukan reaksi cepat dalam 

menanggapi gerakan, sehingga waktu reaksi merupakan komponen yang penting 

pada kedua olahraga tersebut dalam mendukung peningkatan prestasi dan 

kemenangan.          

 Melihat kemungkinan adanya perbedaan waktu reaksi antara permainan 

yang menggunakan alat pukul dan permainan yang tidak menggunakan alat pukul. 

Maka akan menarik untuk diteliti bagaimana perbedaan kecepatan waktu reaksi dua 

kelompok cabang olahraga tersebut. Hal tersebut dapat bermanfaat dalam 

meningkatkan prestasi olahragawan yang melakukan kompetisi olahraga. Selain itu 

bertujuan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran serta meningkatkan motivasi 

seseorang dalam mengetahui tingkat rutinitas kegiatan olahraga.   

 Penelitian yang membandingkan waktu reaksi antara cabang olahraga 

permainan yang menggunakan alat pemukul dan tidak menggunakan alat pemukul 

di Indonesia, terutamanya antara tenis meja dan basket belum ditemukan. Penelitian 

yang sudah ada masih terbatas hanya membandingkan antara masing-masing 

cabang olahraga permainan memakai alat pemukul atau tanpa memakai alat pukul.  

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah 
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terdapat perbedaan kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja dan pemain 

basket.  

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja dan 

pemain basket? 

 

 
1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kecepatan waktu 

reaksi pada pemain tenis meja dan pemain basket.  

 

1.3.2. Tujuan Khusus   

Menganalisis perbedaan kecepatan waktu reaksi pemain tenis meja dengan 

pemain basket. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang perbandingan kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja dan pemain 

basket. Bahan informasi baru dapat dijadikan dasar untuk dikembangkan lebih 

lanjut yang berkaitan dengan waktu reaksi.  
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemain olahraga 

untuk mengevaluasi hasil latihan melalui perbandingan kecepatan waktu reaksi 

yang akhirnya dapat diterapkan pada latihan yang lebih efektif untuk mencapai 

waktu reaksi yang optimal, sehingga meningkatkan prestasi atlet cabang olahraga 

tersebut.   
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