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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 
2.1.  Kajian Pustaka  

2.1.1. Waktu Reaksi 

2.1.1.1  Definisi Waktu Reaksi      

 Waktu reaksi adalah keadaan fisiologi tubuh manusia untuk mengetahui 

kecepatan respon motorik dan sensorik seseorang terhadap suatu rangsangan.1 

Pengertian yang lainnya adalah jarak waktu antara pemberian stimulus kepada 

seseorang dengan pemulaan terjadinya reaksi otot pertama kali yang mana 

subjeknya telah diinstruksikan untuk merespon secara cepat disebut sebagai waktu 

reaksi.9 Jangka waktu antara penerimaan suatu stimulus terhadap respons motorik 

secara sadar disebut waktu reaksi. Peran waktu reaksi adalah salah satu hal penting 

untuk menilai seberapa cepat respons motorik seseorang terhadap suatu stimulus.10 

Waktu reaksi tangan adalah respons yang muncul berupa gerakan tangan. Waktu 

reaksi merupakan faktor terpenting pada saat berolahraga yang dapat dilatih secara 

rutin.1 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan waktu reaksi 

seseorang, misalnya usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, merokok, penggunaan 

tangan kanan atau kiri (right left handed), kebugaran fisik, gangguan pemusatan 

perhatian, jenis rangsangan yaitu auditori atau visual, konsumsi alkohol, dan 

latihan.11        

 Koordinasi visual dan motorik adalah keadaan untuk menyesuaikan antara 

gerakan motorik dengan masukan visual. Salah satu contohnya adalah koordinasi 

antara sistem sensorik dan motorik. Waktu dan energi akan menyatukan informasi 
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dari visual dan sistem motorik untuk merespon gerakan.11 Semakin cepat waktu 

reaksi maka koordinasi visual dan motorik sistem akan semakin cepat dan baik. 

 Respons yang tidak disadari terhadap stimulus berpusat di medulla spinalis/ 

sumsum tulang belakang merupakan suatu respons yang tidak disadari atau disebut 

refleks. Waktu reaksi sering dijumpai pada aktivitas sehari-hari. Salah satu 

contohnya adalah saat berolahraga.10      

 Terdapat lima komponen yang dimiliki waktu reaksi yakni 1,10:   

1) Munculnya rangsangan pada saat suatu struktur yang sangat peka 

terhadap jenis-jenis stimulus tertentu.  

2) Rambatan stimulus ke central nerve system. Stimulus merambat melalui 

jalur saraf dan memproduksi sinyal efektor serta memberi reaksi 

terhadap stimulus yang tiba melewati neuron eferen. 

3) Susunan saraf akan mengirimkan sinyal ke pusat otot.  

4) Melakukan kerja mekanis saat otot mendapat rangsangan  

 

2.1.1.1. Jenis Jenis Waktu Reaksi 

Terdapat dua jenis waktu reaksi yaitu waktu reaksi sederhana dan waktu 

reaksi kompleks seperti berikut1,10,29:  

1) Waktu reaksi sederhana  

 Waktu yang diperlukan untuk merespons satu stimulus secara sadar 

disebut waktu reaksi sederhana. Jenis waktu reaksi yang sering berhubungan 

dengan kebiasaan dan jenis waktu reaksi yang paling sering dijumpai pada 

kehidupan sehari hari yaitu waktu reaksi sederhana. Contohnya mendengar 

bunyi tembakan pistol untuk memulai lari sprint. 

::repository.unisba.ac.id::



 

 

8  

2) Waktu reaksi kompleks  

 Waktu yang dibutuhkan untuk merespons beberapa stimulus secara 

sadar merupakan definisi waktu reaksi kompleks. Suatu respon sadar yang 

sesuai dengan stimulus yang datang. Seseorang mendapat beberapa respon 

secara bersamaan, tetapi harus menentukan pilihannya dengan baik karena 

hanya satu stimulus yang dapat di respons dengan baik sedangkan stimulus 

yang lain tidak mendapatkan respons. Keadaan seberapa sering seseorang 

telah berada pada situasi yang sama disebut keadaan waktu reaksi kompleks. 

Contohnya bila seseorang yang harus menekan tombol merah dengan cepat 

saat melihat lampu merah sudah menyala, dan tombol kuning saat lampu 

kuning menyala. 

 

 
2.1.1.2.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu Reaksi  

Terdapat beberapa faktor yang telah terbukti dapat mempengaruhi keadaan 

waktu reaksi yaitu jenis usia, kelamin, penggunaan tangan kanan atau kiri yang 

dominan, jenis rangsang, merokok, konsumsi alkohol, indeks massa tubuh, dan 

latihan.1,29 

1) Jenis Kelamin  

Kelompok lelaki memiliki waktu reaksi yang lebih sempit 

dibandingkan perempuan. Penelitian serupa juga dilakukan yang 

membandingkan efek gender dan IMT pada pelajar usia 17-22 tahun 

terhadap waktu reaksi audiovisual. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa 

waktu reaksi lelaki adalah 190 milidetik sedangkan waktu reaksi perempuan 

sekitar 200 milidetik. Perbedaan tersebut dikarenakan perempuan 
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dipengaruhi oleh hormone sehingga waktu reaksi akan menurun.12,13 

2) Usia 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2015, usia 

17-24 tahun memiliki waktu reaksi yang lebih cepat dibandingkan usia 25-

45 tahun. Hal ini disebabkan semakin bertambahnya usia maka kemampuan 

saraf dan otot akan semakin menurun.5
 
Penelitian serupa juga dilakukan 

pada tahun 2017, dengan meneliti usia antara 17-24 tahun, hal ini 

dikarenakan stimulus yang masih cepat dan baik. Rata-rata usia produktif 

akan merespon stimulus taktil dalam 170 milidetik11,13 

3) Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Didefinisikan sebagai perbandingan antara berat badan dengan 

tinggi badan yang dikuadratkan (kg/m2).  Menurut World Health 

Organization (WHO), nilai IMT untuk lelaki Asia dikategorikan menjadi 

underweight <18,5 kg/m2, normal 18,5-22,9 kg/m2, overweight ≥23,0-24,9 

kg/m2, obesitas 1 ≥25,0-29,9 kg/m2, dan obesitas 2 ≥30,0.19 

Menurut penelitian sebelumnya yang membandingkan efek jenis 

kelamin dan IMT pada pelajar usia 17-22 tahun terhadap waktu reaksi 

audiovisual, didapatkan hasil bahwa yang memiliki IMT yang lebih tinggi 

dan lebih rendah dari normal menghasilkan waktu reaksi yang lebih panjang 

dibandingkan pelajar yang memiliki IMT normal.12  

4) Merokok 

Merokok dikalangan usia muda memiliki tingkat ketergantungan 

nikotin yang sangat tinggi. Merokok sangat berisiko menurunkan derajat 

kesehatan masa dewasa.17 Merokok dapat memengaruhi waktu reaksi, 
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kandungan nikotin dalam rokok memberikan keadaan positif terhadap 

fungsi kognitif berupa peningkatan perhatian dan memori.1 

5) Penggunaan tangan kanan atau kiri yang dominan 

Waktu reaksi juga sangat dipengaruhi oleh penggunaan tangan 

dominan.1 Mengatur tangan kiri menggunakan hemisfer serebrum kanan, 

sedangkan hemisfer kiri mengatur tangan kanan, otak verbal, dan logis. 

Hemisfer kanan berpengaruh terhadap kreativitas, mimik wajah, emosi, 

mengendalikan tangan kiri, hubungan ruang (spatial relation).10 Peneliti 

sebelumnya telah membuktikan adanya perbedaan yang signifikan antara 

waktu reaksi tangan pada atlet dengan penggunaan tangan kanan dominan 

dengan atlet yang menggunakan dominan tangan kiri, hasil dari 

penelitiannya adalah atlet yang menggunakan tangan kiri lebih cepat dan 

kemampuan spasial yang lebih baik dengan pemberian stimulus cahaya 

ataupun suara.1,11,29 

6) Jenis rangsangan         

 Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa waktu reaksi suara akan 

lebih cepat dibandingkan waktu reaksi cahaya, dengan rata-rata 

pendengaran waktu reaksi 140-160 milidetik dan waktu reaksi visual 

menjadi 180-200 milidetik. Hal ini disebabkan karena waktu reaksi terhadap 

suara membutuhkan 8-10 milidetik untuk sampai ke otak sedangkan cahaya 

butuh 20-40 milidetik sampai ke otak. Rata-rata waktu reaksi terhadap taktil 

(sentuhan atau rabaan) berada diantara suara dan visual, yakni 155 

milidetik.1  

Saat subjek menerima respon rangsangan yang baru pertama kali 
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dihadapinya, maka waktu reaksi akan kurang cepat dibandingkan subjek 

yang telah terbiasa beberapa kali merespon stimulus yang sama yang sudah 

sering dihadapinya. Rangsangan secara tiba tiba akan diterima dengan baik 

apabila seseorang terbiasa dalam menghadapi rangsangan tersebut. 

7) Konsumsi alkohol  

Mengkonsumsi alkohol juga dapat mempengaruhi waktu reaksi. 

Alkohol memiliki radikal bebas yang dapat memperlambat aktivitas kerja 

otot dan menurunkan kesadaran, gerakan, respon, dan kemampuan otak 

untuk mengolah stimulus.1 

8) Latihan   

Seseorang yang berlatih dengan rutin dapat meningkatkan kondisi 

fisik dan keterampilan saat menerima rangsangan dan akan merespon 

dengan baik.1 Latihan yang mempengaruhi aktifitas fisik berpengaruh pada 

daya tahan kardiorespirasi sebab saat kita melakukan aktifitas fisik, 

kekuatan otot tangan, jantung, dan paru-paru akan ikut terlatih sehingga 

dapat memenuhi kebutuhan tubuh untuk meningkatkan kesehatan. Latihan 

dapat mempercepat waktu reaksi. Latihan yang teratur dapat memberikan 

waktu reaksi yang lebih sempit. Hal ini dapat diamati dengan jelas pada atlet 

dan non-atlet dimana waktu reaksi atlet akan lebih baik atau lebih sempit 

dibandingkan dengan non-atlet, karena atlet memiliki strategi untuk 

mempercepat gerakannya. Contohnya pelari sprint akan berlari lebih baik 

dan lebih cepat daripada yang bukan pelari sprint.15 Waktu reaksi dapat 

dilatih apabila seseorang melakukan latihan yang teratur.29 
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2.1.1.3.  Mekanisme Fisiologi Waktu Reaksi  

Waktu reaksi adalah keadaan yang penting untuk mengetahui seberapa 

cepat respons motorik seseorang terhadap suatu rangsangan.1 Kecepatan reaksi bisa 

didapatkan bila menerima suatu rangsangan berupa cahaya. Mata merupakan organ 

tubuh manusia yang berfungsi untuk melihat. Mata akan menangkap cahaya yang 

masuk dan mengenai retina sebagai impuls. Cahaya akan masuk melalui mata 

kanan atau mata kiri dan diteruskan menuju optic nerve dan berlanjut ke optic 

chiasm. Pada Optic chiasm, serabut serabut saraf bagian nasal retina menyeberangi 

garis tengah dan akan bergabung dengan serabut dari temporal retina dan 

membentuk optic tract. Optic tract ini melewati daerah suprachiasmatic nucleus di 

thalamus yang akan mengatur pergerakan bola mata, lalu menuju Superior 

colliculus yang akan menerima impuls dari retina ke cerebellum, dan menuju 

pretectal area yang akan bergabung dengan edinger westpal untuk inervasi otot. 

Dari optic tract serabut-serabutnya akan bersinaps di lateral geniculate nucleus 

yang terdapat magnocellular dan parvocellular. Magnocellular adalah untuk 

pergerakan, orientasi, kontras, dan iluminasi mata. Parvocelluler adalah mengatur 

bentuk dan warna saat melihat sesuatu benda. Serabut-serabut geniculocalcarina 

berjalan melalui optical radiation. Impuls akan diteruskan ke korteks visual 

(primary cortex area) di occipital lobe yaitu pada sulcus calcarinus yang biasanya 

disebut area broadman 17 dan 18.18 

Impuls sensorik akan menjadi impuls sensori spesifik di daerah sensorik 

yang lebih tinggi. Di tempat asosiasi terjadi proses penyimpanan, integrase, 

pemakaian beragam input sensorik untuk merencanakan tindakan yang diterima. 

Impuls akan diteruskan ke daerah motorik untuk pemrograman rangkaian gerakan 
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berdasarkan impuls yang masuk. Selanjutnya konteks motorik primer merangsang 

neuron-neuron motorik eferen untuk melakukan gerakan volunter otot rangka yang 

sesuai dan akan menimbulkan output berupa respons motorik.10,18 

Kecepatan reaksi seseorang dapat dipengaruhi dengan cara menerima suara 

atau merespon suara tersebut. Jalur pendengaran di telinga dimulai dari datangnya 

gelombang suara melalui rambatan udara menuju external auditory canal, 

kemudian gelombang suara tersebut menggerakan tympanic membrane atau disebut 

gendang telinga. Getaran tersebut dilanjutkan ke auditory ossicle yang terdiri dari 

tiga tulang yaitu maleus, incus, dan stapes yang akan mengirimkan geratan ke 

perilymph. Gerakan perilymph diteruskan ke tectorial membrane dan 

mengakibatkan organ of corti ikut bergetar. Di daerah ini energi mekanik atau 

gelombang dan getaran diubah menjadi energi listrik yang diteruskan cochlear 

nucleus kemudian impuls menuju gyrus temporalis yang biasanya disebut area 

broadman 41 dan 42.18 

Neuron-neuron motorik akan memicu kontraksi serat otot. Kontrol gerakan 

motorik akan bergantung pada masukan ke neuron motorik spesifik. Neuron 

motorik dipengaruhi oleh berbagai masukkan saraf. Terdapat tiga tingkat masukkan 

ke neuron motorik mengontrol keluarannya ke serat otot yang disarafinya. Tingkat 

pertama yaitu masukan dari neuron aferen melalui antar neuron terdapat tingkat 

medulla spinalis yaitu refleks spinal. Tingkat kedua yaitu masukan dari korteks 

motor primer. Serat seratnya berasal dari badan sel neuron yang disebut sel piramid 

di korteks motorik primer dan turun langsung tanpa aktivasi sinaps untuk berakhir 

di neuron motorik di medula spinalis. Serat-serat ini akan membentuk sistem 

motorik corticopinal atau piramidal. Tingkat ke tiga yaitu masukan dari batang otak 
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sebagai bagian dari sistem motorik multineuron. Jalur ini yang akan membentuk 

sistem motorik multineuron atau disebut sebagai ekstrapiramidal mencakup 

sejumlah sinaps yang melibatkan banyak regio otak. Penghubung terakhir di jalur 

ekstrapiramidal adalah batang otak, khususnya reticular formation yang 

selanjutnya akan dipengaruhi oleh area motorik korteks, cerebelum, dan basal 

nucleus. Korteks motorik akan berhubungan dengan thalamus serta bagian dari 

sistem multineuron.18 

Korteks motorik primer dan batang otak yaitu bagian otak yang secara 

langsung memengaruhi saraf motorik, regio yang lainnya berperan secara tidak 

langsung mengatur keadaan motorik dengan menyesuaikan sinyal motorik dari 

korteks motorik dan batang otak. Sistem multineuron yang akan melibatkan 

gerakan yang tidak disadari oleh otot tubuh dan ekstremitas. Sistem corticospinal 

dan multineuron memperlihatkan banyak hubungan yang kompleks dalam 

melakukan keadaan secara sadar pada jari tangan, contohnya secara sadar 

meletakkan lengan untuk memegang telepon dalam posisi yang tepat dan secara 

sadar menangkap barang.18 

Reseptor otot mengirimkan sinyal aferen untuk mengatur aktivitas otot 

rangka. Aktivitas otot rangka yang terkoordinasi akan bergantung pada masukan 

aferen dari beberapa sumber. Pada saat pemain basket berpikir akan menangkap 

sebuah bola, sistem motorik otak pemain harus memprogram perintah motorik yang 

akan menggerakkan dan memposisikan tubuh dengan tepat untuk menangkap bola 

tersebut, dengan menggunakan perkiraan kecepatan gerakan bola yang diberikan 

saat melihat bola. Keadaan lain pada saat membawa ujung jari telunjuk kanan dan 

kiri bertemu di satu titik dalam keadaan mata tertutup dapat terjadi karena otak akan 
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mengetahui posisi tangan dan bagian tubuh lain setiap saat oleh masukan aferen 

dari reseptor di sendi dan otot. Terdapat dua jenis reseptor yaitu otot polos yang 

terdiri dari kumpulan serat otot intrafusal yang terletak di jaringan ikat berbentuk 

gelendong yang sejajar dengan serat ekstrafusal dan organ tendon golgi yang 

berperan dalam mendeteksi perubahan tegangan otot.18 

Bahan yang dibutuhkan untuk menggerakan otot rangka yang terjadi karena 

adanya kontraksi otot adalah adenosine triphosphate atau disingkat sebagai ATP. 

Adenosine triphosphate yang berada didalam otot didapatkan melalui tiga cara yaitu 

sistem fosfagen, sistem glikolisis aerobik, dan sistem anaerobik.10   

 Glikolisis/asam lemak + Pi + ADP + O2  ® CO2 + H2O + ATP. Adenosine 

triphosphate yang dihasilkan dalam proses tersebut dapat digunakan untuk aktifitas 

fisik dengan durasi yang lama. Selama melakukan aktivitas ringan contohnya 

seperti jalan kaki dan aktivitas sedang contohnya jogging, kebutuhan energi yang 

diperlukan oleh reaksi yang mempergunakan oksigen adalah metabolisme aerobik 

untuk menghasilkan ATP. Otot memerlukan oksigen dan nutrisi. Peningkatkan 

oksigen yang dikirimkan ke otot sewaktu olahraga berlangsung.15,18 

Sistem fosfagen adalah sistem yang digunakan untuk sintesis ATP.15 

Oksigen dalam jumlah besar diperlukan saat melakukan aktivitas fisik pada otot, 

apabila saat beristirahat atau tidak adanya aktivitas fisik maka oksigen dalam batas 

yang dibutuhkan.15,18 Pada saat sedang olahraga atau melakukan aktivitas fisik 

terdapat sistem pembentukan energi yang membutuhkan oksigen selama proses 

pembentukan ATP.18  

Olahraga anaerob disebut sebagai resistance training atau strength training. 

Keadaan tersebut dapat memperkuat, mengencangkan, memperbesar otot, 
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meningkatkan kekuatan tulang, keseimbangan, dan koordinasi.15,18 Cabang 

olahraga yang memiliki aktivitas fisik dengan intensitas tinggi dengan waktu yang 

singkat.10 Contoh olahraga anaerob adalah push-up dan angkat beban.15,18 

Olahraga kelenturan adalah macam olahraga yang berfungsi untuk 

meregangkan dan meningkatkan kelenturan yang merupakan kemampuan tubuh 

untuk menggerakan sendi melalui berbagai gerakan. Keadaan ini tergantung pada 

struktur sendi, aktivasi sistem saraf, dan elastisitas jaringan ikat.15 

 

 
2.1.1.4.  Metode Pengukuran Waktu Reaksi 

Terdapat beberapa metode pengukuran waktu reaksi yaitu metode ruler 

drop test, alat pengukur waktu reaksi visual, alat pengukur waktu reaksi audio, 

computerized reaction time, dan Attention Network Test (ANT).1,29 

Alat pengukur waktu reaksi visual menggunakan cahaya sebagai 

stimulusnya dengan cara menekan tombol yang sudah disiapkan ketika lampu 

dinyalakan. Menggunakan alat bernama kronoskop yakni alat untuk mengukur 

waktu reaksi subjek penelitian dengan rangsangan cahaya. Metode pengukuran 

waktu reaksi visual juga ada dalam kehidupan sehari-hari seperti saat melihat lampu 

lalu lintas, saat pengendara melihat warna merah pengendara akan menghentikan 

kendaraannya dan saat pengendara melihat wana hijau pengendara akan melajukan 

kendarannya. Alat pengukuran waktu reaksi audio menggunakan rangsangan suara 

yaitu saat pelari sprint mendengar tembakan pistol yang menandakan mulainya 

pelari sprint untuk berlari. Computerized reaction time adalah alat pengukuran 

dengan menggunakan perangkat lunak di komputer dengan mengukur rangsangan 

visual.1 Attention Network Test (ANT) adalah untuk mengevaluasi tingkat 
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kewaspadaan, orientasi, atensi dengan mengukur perubahan waktu reaksi.1,29 

Ruler drop test adalah metode yang mempergunakan alat untuk mengetahui 

waktu reaksi seseorang. Metode ini menggunakan alat mistar plastik dengan 

panjang 30cm maka kecepatan akan jatuh 1 milisecond.1 Jarak pada metode ini 

adalah jarak antara garis di titik nol pada mistar (angka nol berada dibawah) dan 

titik pada mistar yang ditangkap subjek setelah mistar dijatuhkan oleh peneliti. 

Mistar yang terjatuh akibat adanya pengaruh gaya grafitasi. Gaya gravitasi adalah 

percepatan benda jatuh di bumi. Dikatakan waktu pada metode ini adalah waktu 

sejak dijatuhkannya mistar oleh peneliti hingga ditangkap oleh subjek peneliti.1 

Metode ruler drop test dapat menggunakan rumus hitung t (milidetik atau detik) = 

√  x st (jarak rata rata) / Grafitasi (10 m/dt2).23 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Ruler drop test.20 

 

 
2.1.2. Olahraga  

2.1.2.1.   Definisi Olahraga 

Olahraga merupakan suatu aktivitas fisik yang terstruktur, terencana, 

berkesinambungan, dan harus di lakukan oleh manusia dalam memperoleh 

kesehatan tubuh.1,6 Olahraga melibatkan gerakan tubuh berulang dengan aturan 

gerakan tertentu yang dinilai untuk memperbaiki kebugaran jasmani dan prestasi.1 
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Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 2015, olahraga adalah suatu kegiatan fisik 

yang sistematis untuk membina, mendorong, serta mengembangkan kesehatan 

jasmani, rohani, dan sosial.21 

Fisiologi olahraga adalah ilmu tentang perubahan-perubahan fungsional 

sebagai respons yang terjadi akibat kegiatan olahraga yang berulang dan teratur. 

Olahraga melibatkan koordinasi diantara berbagai sistem tubuh, termasuk sistem 

saraf, otak, otot, tulang, kemih, sirkulasi (jantung), pernapasan (paru paru), 

integumen (kulit), dan endokrin (pembentuk hormon).18 

Bentuk kepedulian pemeritah dalam pengembangkan olahraga pretasi di 

Indonesia telah ditulis dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Sistem 

Keolahragaan Nasional, menjelaskan bahwa olahraga prestasi dilakukan oleh setiap 

orang yang mempunyai bakat, potensi, dan kemampuan untuk memperoleh 

prestasi. Melalui pembinaan dan pengembangan secara terencana dan teratur 

dengan dukungan teknologi keolahragaan dan ilmu pengetahuan.6 Prestasi olahraga 

memiliki beberapa faktor fisik dan teknik.6 

Olahraga yang teratur juga dapat berpengaruh terhadap unsur kebugaran 

jasmani terkait dengan prestasi, meliputi22: 

1) Kecepatan (Speed) 

Kecepatan adalah melakukan gerakan dalam waktu singkat yang 

berhubungan dengan kebugaran fisik yang terkait dengan kemampuan 

olahragawan  

2) Daya (Power) 

Daya adalah komponen keterampilan yang berhubungan dengan 

kebugaran fisik yang terkait saat menggerakan kekuatannya secara cepat. 
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Keadaan kombinasi antara kecepatan dan kekuatan. Bisa diartikan bahwa 

daya = kekuatan x kecepatan. 

3) Keseimbangan (balance) 

Keseimbangan adalah komponen keterampilan yang berhubungan 

dengan kebugaran fisik yang terkait dengan kemampuan seseorang atlet 

dalam menjaga keseimbangan saat diam atau bergerak. 

4) Latihan (Exercise) 

Latihan adalah kegiatan yang harus direncanakan, terstruktur, dan 

gerakan tubuh berulang dilakukan untuk meningkatkan dan 

mempertahankan satu atau lebih komponen kebugaran fisik. 

5) Koordinasi (Coordination) 

Koordinasi adalah komponen keterampilan yang berhubungan 

dengan kebugaran fisik yang terkait dengan kemampuan seseorang atlet 

untuk menggunakan organ pengindraan, seperti penglihatan dan 

pendengaran yang dilakukan bersamaan dengan bagian tubuh lain dalam 

melakukan impuls motorik dengan tepat dan akurat.  

6) Kekuatan otot (Muscular strength) 

Kekuatan otot adalah jumlah kekuatan eksternal yang dapat 

diberikan oleh otot. Keadaan tersebut berhubungan dengan kesehatan fisik. 

7) Waktu reaksi (Reaction time) 

Waktu reksi adalah komponen keterampilan yang berhubungan 

dengan kebugaran fisik untuk dapat merespons dan bereaksi dengan cepat 

terhadap suatu rangsangan tertentu. 

 

::repository.unisba.ac.id::



 

 

20  

2.1.2.2.  Respon Fisiologis Tubuh Terhadap Olahraga  

Mempunyai kecenderungan memberikan beban kerja yang lebih pada tubuh 

merupakan suatu Olahraga atau aktivitas fisik. Apabila beban diberikan terus 

menerus dan berulang pada tubuh, maka akan terjadi suatu proses adaptasi kronis 

dari fisiologi berbagai sistem dalam tubuh untuk bekerja lebih tepat dibawah 

tambahan beban tersebut. Beberapa sistem organ yang terlibat pada proses adaptasi 

akibat aktivitas fisik adalah sistem respiratori (pernapasan oleh paru paru), sistem 

kardiovaskular (sirkulasi oleh jantung), endokrin (menghasilkan hormon), dan 

sistem neuromuscular (persarafan oleh otak).15,18  

 Olahraga dengan latihan teratur meningkatkan kekuatan, konsentrasi, 

ketahanan, kelenturan, kelincahan dan kecepatan. Apabila latihan tersebut 

dikerjakan secara teratur dan sesuai aturan dengan cara berlatih yang benar, maka 

diharapkan adanya adaptasi yang menunjang tercapainya kekuatan tersebut.22 

Setelah olahraga dilakukan secara berulang kali, maka akan terbentuknya pola-pola 

sinaps baru di sistem saraf pusat, dan repons baru menggantikan respons refleks 

alami. Keterampilan olaharaga harus dilatih sehingga gerakan menjadi otomatis, 

kemudian sewaktu sedang bertanding akan bebas memikirkan strategi dan tindakan 

berikutnya yang harus di lakukan.18 Dalam suatu latihan yang terprogram (physical 

training) untuk mencapai suatu performa/penampilan yang baik ada beberapa fase 

yang harus diperhatikan, yaitu fase overload, restoration, adaptation dan 

reversal.15 
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2.1.3. Waktu Reaksi Pada Cabang Olahraga Permainan 

Olahraga berperan untuk menghasilkan reaksi dalam waktu yang cepat. 

Waktu reaksi dapat didefinisikan sebagai interval waktu antara penerimaan respons 

yang sesuai oleh subjek. Waktu reaksi dibutuhkan pada berbagai cabang olahraga 

permainan. Pada penelitian ini di fokuskan pada cabang olahraga tenis meja dan 

cabang olahraga basket yang memiliki cara permainan yang menarik dan berbeda 

diantara keduanya.  

 

 
2.1.4. Tenis Meja  

Tenis meja adalah salah satu olahraga permainan yang menggunakan alat 

pukul yang disebut bet, bola kecil, dan meja. Permainannya pun tidak terlalu 

memberatkan pemain karena hanya mengayunkan lengan dan berjalan tidak berlari. 

Prestasi tenis meja sulit dicapai apabila pemain tidak berlatih secara intensif dengan 

program latihan yang benar. Faktor yang mempengaruhi prestasi pada tenis meja 

sangat beragam mulai dari teknik permainannya, pendanaan, pembinaan, kompetisi 

dan fasilitas.24 

Konsep permainan tenis meja adalah memegang bet, pukulan forehand dan 

backhand servis, dan smash. Luas lapangan tenis meja atau bisa disebut sebagai 

meja memiliki ukuran panjang 274 cm, tebal meja 1,5 – 2,5 cm, lebar 152 cm, dan 

tinggi kaki meja 76 cm. Alat yang digunakan pemain tenis meja adalah bet atau 

disebut sebagai alat untuk memukul bola, warna bet merah atau hitam, bola kecil 

yang diperkenankan berwarna putih atau selain putih dengan diameter 40 mm, dan 

net dengan tinggi 15-25 cm. Berbagai macam teknik yang ada seperti penggunaan 

alat, pukulan, dan gerakan tangan dan kaki dengan jarak yang cukup sempit 
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ditampilkan dalam permainan.8 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Dimensi lapangan tenis meja.8 

 

 

 

Gambar 2.3 Alat pukul permainan tenis meja (Bet).8 

Diperlukan kemampuan yang lebih dalam menguasai teknik dasar bermain 

tenis meja yang meliputi servis forehand dan backhand, memegang bet dan pukulan 

forehand dan backhand, kegiatan bermain tenis meja dengan peraturan yang 

dimodifikasi.8 

1) Variasi Servis Forehand dan Backhand 

a) Melakukan dengan lurus bidang servis dan secara menyilang  

b) Melakukan service ke target. 

2) Variasi Memegang Bet dan Pukulan Forehand dan Backhand  

a) Melakukan pukulan lurus dan menyilang meja 

b) Menggunakan telapak tangan, secara tunggal atau ganda 

c) bermain tenis meja, satu lawan dua pemain 

Kegiatan bermain tenis meja yang dimodifikasi yaitu8:  

1) Melakukan teknik-teknik kecepatan  

2) Mendapat strategi, taktik, latihan menggunakan alat pemukul, dan latihan 
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memukul bola  

3) Dapat menilai saat yang tepat untuk melakukan penyerangan dan pertahanan 

4) Dibutuhkan kerjasama, keberanian, dan spotivitas 

5) Meningkatkan dan mengembangkan kesehatan dan kebugaran tubuh. 

 

 
2.1.5. Waktu Reaksi Pada Cabang Olahraga Tenis Meja 

Prinsip permainan tenis meja bergantung pada teknik, fisik, dan psikis. 

Prinsip fisik yang dimaksud pada permainan tenis meja memerlukan kondisi fisik 

yang baik seperti kecepatan, keseimbangan, kekuatan, daya tahan, ketepatan, 

kelincahan, dan kebugaran agar selalu siap untuk menyerang dan mempertahankan 

permainannya, sedangkan prinsip psikis dalam permainan tenis meja adalah 

motivasi, emosi, konsentrasi, persepsi, semangat, sportivitas dalam bermain.24 

 

 
2.1.6. Basket  

Permainan olahraga yang menggunakan bola besar dengan teknik gerakan 

seperti dribble, passing, dan shooting disebut permainan basket.1 Basket adalah 

cabang olahraga permainan bola besar yang di mainkan oleh dua regu masing-

masing regu terdiri atas tiga sampai lima orang. Tujuan dari pemaianan bola basket 

adalah memasukkan bola ke keranjang basket lawan dan berusaha mencegah laman 

memasukan bola.6 

Tedapat dua faktor yang mempengaruhi dalam mencapai prestasi antara lain 

terdapat faktor internal dan faktor eksternal. faktor yang timbul dalam pribadi atlet 

itu sendiri seperti kekuatan tangan, kondisi fisik, psikis, teknik, dan taktik adalah 
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faktor internal. Faktor yang datang dari keadaan disekitarnya seperti sarana dan 

prasarana, keluarga, pelatih, dana, pembina, organisasi, iklim, makanan yang 

bergizi, dan lain lainnya adalah faktor eksternal.6 

Bola basket ialah salah satu permainan yang dimainkan oleh lelaki maupun 

perempuan. Tiap regu terdiri dari duabelas orang pemain lelaki dan lima orang yang 

dapat langsung turun ke lapangan permainan untuk tiap regu. Tujuan pada 

permainan basket adalah memasukkan bola ke dalam keranjang dengan tinggi tiang 

3,75 meter. Regu yang paling banyak dapat memasukan bola ke dalam keranjang 

lawan adalah regu yang menang.8 

Luas lapangan yang digunakan memiliki ukuran panjang 28 meter dengan 

lebar 15 meter. Bola yang digunakan pada permainan basket memiliki keliling 75-

78 cm, beratnya 567-650 gram. Dibuat dari bahan kulit atau bahan lainnya (bahan 

yang tidak berbahaya).8 

 

 

 

Gambar 2.4 Dimensi lapangan bola basket.8 

Teknik dasar yang dikuasai yaitu teknik dribbling atau teknik menggiring 

bola dan memantul-mantulkan bola. Kemampuan latihan pemain memindahkan 

bola menggunakan tangan dengan cepat untuk mengadakan serangan balik dan 

mencetak angka disebut dribbling. Melakukan Dribbling dengan teknik yang tepat 

dapat mencetak angka kemenangan.6 

Setiap pemain basket dituntut mahir melakukan dribbling yang baik, benar, 

lincah tanpa kehilangan keseimbangan dan pertahanan ketika lawan menghadang. 
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Dribble berperan sangat penting dalam pemainan bola basket untuk menguasai 

teknik dasar seperti shooting (memasukkan bola basket ke dalam keranjang papan 

basket lawan) dan passing (mengumpan bola).6 

Teknik permainan basket terdiri atas berbagai jenis teknik, antara lain 

seperti6,8: 

1) Memantul-mantulkan bola (Dribbling) 

2) Mengumpan bola (Passing) 

3) Memasukkan bola atau menembak (Shooting) 

4) Menangkap (Catching) 

5) Berputar/ gerakan berporos (Pivot) 

 

  
2.1.7. Waktu Reaksi Pada Cabang Olahraga Basket 

Permainan basket adalah olahraga yang menggunakan bola besar dengan 

teknik gerakan seperti dribble, passing, dan shooting. Koordinasi antara mata dan 

tangan sangat dibutuhkan pada permainan bola basket. Banyak hal yang 

mempengaruhi permainan bola basket seperti fisik, kekuatan, teknik, dan mental. 

Permainan basket adalah salah satu permainan yang mempengaruhi waktu reaksi 

tangan dan visual. Permainan bola basket membutuhkan kekuatan dalam 

permainannya.1 

 

 

2.1.8. Perbandingan Kecepatan Waktu Reaksi Antara Pemain Tenis Meja 

dan Basket 

Cabang olahraga permainan seperti tenis meja dan bola basket 
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menghasilkan berbagai macam stimulus sehingga dibutuhkan perhatian dan 

konsentrasi yang lebih untuk meresponnya. Cabang olahraga ini juga membutuhkan 

kerja sama tim dan kemampuan fisik yang baik. Contoh dari kemampuan fisik yang 

baik yang dibutuhkan seperti bergerak cepat untuk merespon gerakan lawan serta 

mengoper bola ke pemain satu tim atau lawan tim memerlukan waktu reaksi yang 

cepat.6           

 Pemain tenis meja menggunakan alat pemukul untuk menerima bola kecil 

yang diberikan oleh lawan. Olahraga tenis meja memiliki wilayah permainan yang 

terbatas. Pemain basket tidak menggunakan alat pemukul untuk menerima bola 

besar yang diberikan oleh satu tim atau tim lawan.24 Olahraga basket memiliki 

wilayah permainan yang cukup luas supaya pemain bisa berlari.1  

 Faktor faktor yang akan berpengaruh pada pemain tenis meja dan basket 

yaitu kekekuatan dan kecepatan yang nantinya akan berpengaruh pada waktu reaksi 

antara masing-masing pemain. Pemain basket memiliki kekuatan yang sangat besar 

karena permainanya langsung menagkap bola yang memiliki beban dan lapangan 

yang luas sehingga pemain harus berlari untuk menagkap bola, sedangkan pemain 

tenis meja mengandalkan kecepatan karena permainanya menggunakan alat 

pemukul dan memakai bola yang kecil dan ringan sehingga membutuhkan 

kelincahan juga kecepatan untuk memukul bola dan memenggunakan meja sebagai 

luas lapangannya. Berdasarkan perbedaan latihan dan gerakan yang digunakan pada 

cabang olahraga tenis meja dan basket, maka kemungkinan terdapat perbedaan 

kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja dan pemain basket.  
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2.2. Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan uraian tinjauan pustaka yang telah dibahas, tenis meja dan basket 

merupakan olahraga yang memiliki perbedaan dalam permainannya. Tenis meja 

merupakan permainan yang menggunakan bola kecil, alat pukul, gerakan yang 

lebih cepat, lebih mengandalkan unsur kebugaran pada kecepatan, dan luas 

lapangan atau bisa disebut sebagai meja memiliki ukuran yang kecil sedangkan 

basket merupakan permainan yang menggunakan bola besar, tanpa memakai alat 

pukul, gerakan yang cepat, lebih mengandalkan unsur kebugaran pada kekuatan, 

dan luas lapangan yang digunakan memiliki ukuran yang lebih luas.8 Dengan 

demikian tenis meja selalu dilatih berkonsentrasi dan mempersingkat kecepatan 

pengembalian bola, sedangkan pemain bola basket lebih banyak waktu untuk 

mengatur strategi. Waktu reaksi pemain tenis meja akan lebih singkat daripada 

pemain basket. Reseptor otot mengirimkan sinyal aferen untuk mengatur aktivitas 

otot rangka (serat otot intrafusal dan organ tendon golgi).18 Mengakibatkan 

peningkatan metabolisme neurotransmitter dan mengaktifkan proses sistem saraf 

pusat dan mengeluarkan stimuli yang mengakibatkan neurotransmitter berikatan 

dengan reseptor. Komponen waktu reaksi terdapat pada stimulus, perambatan, 

sinyal efektor, pengiriman sinyal, dan mekanisme rangsangan terhadap waktu 

reaksi. Komponen utama dalam waktu reaksi yaitu munculnya fungsi saraf dan 

respon motorik. Olahraga sebagai faktor yang mempengaruhi waktu reaksi dapat 

dilakukan dalam bentuk latihan yang rutin.1 
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Gambar 2.5 Kerangka pemikiran  

Peningkatan metabolisme neurotransmiter 

Mengeluarkan Stimuli 

Neurotransmiter berikatan dengan reseptor  

Munculnya respons neuron-neuron motorik 

Waktu reaksi  

Faktor-faktor yang 
berpengaruh 

Pemain Tenis meja Pemain Basket 

Beban dan ukuran 
bola 

Ringan dan kecil: 
Lebih cepat 

Berat dan besar:  
Lebih lambat  

Luas lapangan Kecil: 
Lebih terjangkau 

Besar: 
Sulit dijangkau 

Kecepatan Kekuatan  

Stimulus 
 

Lebih Kecepatan 
 

Lebih Lambat  
 

Reseptor otot mengirimkan sinyal aferen 

Mengatur aktivitas otot rangka 

Memicu kontraksi serat otot  

Adanya gerakan involunter otot ekstremitas 

Otot gelondong:  
Kumpulan serat otot intrafusal 

Organ tendon golgi 

Waktu reaksi pemain tenis meja akan lebih singkat daripada pemain basket 

Unsur Kebugaran 
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