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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1.  Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di NHI club Bandung dan Metro Starlight Bandung 

Tahun 2019. Pengambilan subjek penelitian dilakukan selama 1 bulan, yaitu di 

bulan Agustus sampai September 2019. Pengumpulan subjek penelitian penelitian 

dilakukan pada kelompok pemain tenis meja dan pemain basket yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. Selama periode tersebut telah terkumpul 40 orang, 

yang terdiri dari 2 kelompok penelitian yaitu 20 orang kelompok pemain tenis meja 

dan 20 orang kelompok pemain basket. Subjek penelitian yang terpilih lelaki 

berusia 17-23 tahun, tidak merokok, melakukan olahraga secara rutin 2 kali dalam 

seminggu setidaknya dalam 1 tahun baik pada kelompok pemain tenis meja dan 

pemain basket. Hasil penelitian kecepatan waktu reaksi menggunakan metode ruler 

drop test untuk mengetahui waktu (t) dengan satuan milidetik atau detik. Pada 

seluruh subjek penelitian dilakukan perlakukan penelitian seperti yang sudah 

ditentukan. Pada saat penelitian dilaksanakan tidak ditemukannya akibat buruk dari 

tindakan yang telah dilakukan pada subjek penelitian karena telah dilaksakanan 

sesuai dengan prosedur penelitian. Hasil penelitian disajikan sebagai berikut.  
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4.1.1.  Uji normalitas data kecepatan waktu reaksi pada kelompok pemain 

tenis meja dan pemain basket 

 Data numerik selanjutnya akan dilakukan uji normalitas dengan 

menggunakan Shapiro Wilks Test tujuannya untuk melihat distribusi data kecepatan 

waktu reaksi pada kelompok pemain tenis meja dan pemain basket dengan besar 

sampel £50 sample, hasil dari uji normalitas dapat dijelaskan pada Tabel 4.1 

dibawah ini. 

 

Tabel 4.1. Uji normalitas data kecepatan waktu reaksi pada pemain tenis meja 

dan pemain basket 

Waktu Reaksi  
 Tenis Meja Basket 
 Nilai p Distribusi Nilai p Distribusi 

Ruler drop test 0,059 Normal  0,155 Normal  
*) Shapiro Wilks Test 

 Berdasarkan hasil Tabel 4.1 terlihat bahwa uji normalitas dengan Shapiro 

Wilk Test terlihat bahwa variabl numeri yaitu kecepatan waktu reaksi pada 

kelompok pemain tenis meja dan pemain basket berdistribusi normal (p≥0,05), 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,059 untuk pemain tenis meja dan 0,155 untuk 

pemain basket. Sehingga uji statistika yang digunakan untuk penguji perbedaan 

kecepatan waktu reaksi pada pemain tenis meja dan pemain basket adalah uji 

parametrik yaitu independent t Test. 
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4.1.2. Perbedaan kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja dan 

pemain basket  

Perbedaan kecepatan waktu reaksi pada kelompok pemain tenis meja dan 

pemain basket didapatkan melalui uji beda dengan menggunakan independent t test. 

Hasil pada uji beda tersebut dpaat dijelaksan pada table 4.2. dibawah ini.  

 

Tabel 4.2. Kecepatan waktu reaksi dan hasil uji Independent t test antara 

pemain tenis meja dan pemain basket 

Waktu Reaksi 
Tenis Meja  

(N=20) 
t ± SD 

  Basket Nilai p 
               (N=20) 
              t ± SD 

Rerata     0,126 ± 0,023 detik 0,152 ± 0,006 detik <0,001 
* Uji independent t test 
 
Tabel 4.2 menunjukan perbandingan kecepatan watu reaksi pada dua 

kelompok pemain, yakni tenis meja dan basket. Terdapat perbedaan yang bermakna 

kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja dan pemain basket dengan rerata 

kecepatan waktu reaksi pemain tenis meja lebih cepat daripada pemain basket.  

Didapatkan bahwa nilai rata-rata yang dimiliki oleh tenis meja adalah 126 milidetik. 

Hasil ini berbeda dengan kecepatan waktu reaksi pada pemain basket adalah 152 

milidetik. Uji independent t test dilakukan untuk membandingkan nilai rata-rata 

kecepatan waktu reaksi dari dua kelompok pemain tersebut. Didapatkan data bahwa 

secara statistik terdapat perbedaan nilai rata-rata tes yang dilakukan (p<0,001). 

Dari tabel 4.2 disimpulkan bahwa pemain tenis meja memiliki kecepatan waktu 

reaksi yang lebih baik dari pemain basket.  
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4.2.  Pembahasan  

Berdasarkan hasil uji beda independent t test telah didapatkan data 

kecepatan waktu reaksi dari dua kelompok pemain yang berbeda yaitu pemain tenis 

meja dan pemain basket. Sampel penelitian ini adalah atlet dengan jenis kelamin 

lelaki usia 17-24 tahun pada pemain tenis meja dan pemain basket. Setiap pemain 

memiliki karakteristik usia, jenis kelamin, latihan secara rutin minimal 2 

kali/minggu, lama latihan lebih dari 1 tahun, pendengaran dan penglihatan normal 

yang telah dipilih berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan, yang mulai aktif di cabang olahraga tenis meja memiliki 

usia antara 17 sampai 22 tahun sedangkan pada cabang olahraga pemain basket 

antara 17 sampai 23 tahun.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa terdapat 

perbedaan yang bermakna pada kecepatan waktu reaksi antara pemain tenis meja 

dan pemain basket. Hasil penelitain sebelumnya yakni waktu reaksi tangan cabang 

olahraga permainan lebih cepat daripada bela diri yang diukur menggunakan ruler 

drop test.1 Didapatkan hasil waktu reaksi tangan cabang olahraga bola basket yakni 

0,17 detik lebih cepat daripada taekwondo yakni 0,20 detik.1 Hal tersebut 

disebabkan karena pemain basket yang membutuhkan reaksi cepat dalam 

menanggapi kecepatan, teknik, dan gerakan lawan terutama gerak bola.1 Pada 

olahraga bola basket terdapat latihan untuk melakukan teknik gerakan tangan dan 

kaki seperti dribble, passing, dan shooting.1 Pemain basket dituntun untuk mahir 

dalam melakukan teknik tersebut karena sangat berpengaruh pada kelincahahan 

tanpa kehilangan keseimbangan ketika lawan menghadang dan mampu mengatur 

strategi dilapangan karena permainan basket memiliki lapangan yang cukup luas 
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untuk berlari.1,6 Pada hasil penelitian tersebut dibuktikan bahwa terdapat perbedaan 

yang bermakna, karena cabang olahraga basket lebih dominan menggunakan 

tangan dan kaki dari pada cabang olahraga taekwondo yang mendominasi 

penggunaan kaki.1,25 

Penelitian sebelumnya yakni tentang hubungan antara kemampuan pukulan 

forehand dan kecepatan reaksi pada pemain tenis meja yang diukur menggunakan 

Mott dan Lockhart Table Test atau Tes Back Board dari Collin. Dengan 

menghitung kecepatan pantulan bola ke dinding selama 30 detik dengan alat hitung 

stopwatch dan dihitung rata ratanya. Didapatkan hasil 0,14 detik yang diperoleh 

pada pemain tenis meja dengan menggunakan tes Back Board.23  

Pada penelitian lain yang membandingan nilai waktu reaksi pada atlet tenis 

meja dan atlet bulutangkis menunjukan hasil bahwa pemain tenis meja memiliki 

rerata 0,610 detik sedangkan rerata nilai waktu reaksi pada atlet bulutangkis yakni 

0,671 detik.26 Metode untuk pengukuran waktu reaksi pada penelitian tersebut 

adalah dengan menggunakan alat bernama kronoskop yakni alat untuk mengukur 

waktu reaksi subjek penelitian dengan rangsangan cahaya, apabila ada warna yang 

menyala pada alat maka subjek menekan tombol pada warna yang sama dengan 

warna cahaya tersebut.26 Hasil kecepatan reaksi pada kronoskop akan keluar dalam 

satuan mili detik. Hal tersebut disebabkan karena pemain tenis meja sangat 

bergantung pada penglihatan bola yang memantul pada meja untuk menilai jenis 

pukulan, kecepatan pukulan, dan arah pukulan. Intensitas rangsangan tenis meja 

lebih tinggi daripada bulutangkis.26 Hal tersebut dapat dilihat dengan luas arena 

tenis meja yang kecil, luas lapangan yang kecil, bola yang lebih kecil, alat pukul 

yang lebih kecil, jarak pemain dan lawan yang berdekatan.8,24 Rangsangan yang 
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diperoleh terus menerus akan membentuk banyak sinaps pada jaras.25,26 Semakin 

lemah stimulus seperti cahaya yang kurang terfokus pada mata maka semakin lama 

waktu reaksinya.28 Apabila mata lebih terfokus pada satu titik cahaya, maka 

semakin cepat waktu reaksinya sehingga mata yang kurang terfokus pada satu titik 

cahaya, maka semakin lama waktu reaksinya.28 

Olahraga merupakan keadaan yang dapat mempengaruhi kecepatan waktu 

reaksi yang baik apabila melakukan latihan yang rutin. Waktu reaksi tersebut terjadi 

karena adanya rangsangan yang menyebabkan reseptor otot akan mengirimkan 

sinyak aferen untuk mengatur aktifitas otot rangka. Keadaan tersebut menyebabkan 

adanya peningkatan metabolisme neurotransmitter dan akan ada aktivasi sistem 

saraf pusat yang mengakibatkan pengeluaran stimulus yang mengakibatkan 

neurotransmitter berikatan dengan reseptornya, sehingga muncul respons neuron-

neuron motorik yang akan memicu kontraksi serat otot. Sehingga akan adanya 

refleks dan gerakan involunter pada bagian otot ekstremitas.1,18 

Berdasarkan tabel 4.2 Kecepatan waktu reaksi dan hasil uji Independent t 

test antara pemain tenis meja dan pemain basket didapatkan hasil pada pemain tenis 

meja yakni 126 milidetik dan hasil pada pemain basket yakni 152 milidetik. Nilai 

kecepatan waktu reaksi pada pemain tenis meja relatif lebih sempit dari kelompok 

pemain basket, hal ini dapat disebabkan karena pada saat peneliti melakukan 

pengamatan dilapangan, pemain basket melakukan gerakan pada bagian tangan dan 

kaki yang sangat menguras banyak tenaga yakni seperti berlari dilapangan yang 

luas sehingga sulit untuk dijangkau, permainan yang melibatkan 5-10 pemain, 

menghadang lawan, merebut bola besar dan berat dari lawan, dan melompat untuk 
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memasukkan bola kedalam keranjang basket sehingga setiap gerakannya 

membutuhkan ledakkan energi yang sangat banyak dalam waktu singkat.  

Hasil pada penelitian yang diamati dilapangan, pemain tenis meja 

menunjukkan bahwa nilai kecepatan waktu reaksi dengan metode ruler drop test 

lebih sempit dibandingkan dengan kelompok pemain basket. Hal tersebut sangat 

sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa bola kecil dan ringan tentunya 

memiliki kecepatan yang lebih cepat dibandingkan bola basket yang besar, berat, 

dan akan lebih lambat. Permainan basket adalah permainan tanpa menggunakan 

alat pemukul. Permainan tenis meja memiliki alat pemukul yang berfungsi untuk 

melempar balik bola kelawan dengan syarat bola harus melewati net dan harus 

memantul pada meja lawan, sehingga membutuhkan kecepatan yang tepat dalam 

keadaan meja sebagai lapangannya.  

Pada penelitian ini telah dilakukan penilaian kecepatan waktu reaksi melalui 

pengukuran menggunakan metode ruler drop test pada kelompok pemain tenis 

meja dibandingkan dengan kelompok pemain basket dengan perbedaan yang 

bermakna secara statistika. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dan teori 

sebelumnya yang telah disampaikan bahwa kecepatan waktu reaksi pada pemain 

tenis meja lebih cepat dibandingkan dengan pemain basket akibat adanya perbedaan 

bentuk latihan, wilayah lapangan, peralatan permainan, jumlah pemain, kekuatan, 

dan kecepatan serta pengeluaran energi sehingga menghasilkan perbedaan pada 

akhirnya.  
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