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Siapa yang tidak kenal dengan tenis meja? Permainan yang pada awalnya 

di kenal dengan istilah pimpong ini sudah cukup  memasyarakat di indonesi. Ia 

menjadi salah satu permainan yanag sangat di gemari karena relatif ringan,mudah 

di pelajari,dan enak di tonton.tak heran jika di banyak tempat kita dengan mudah 

menjumpai meja pimpong yang jarang sepi. Bahkan, di banyak desa,permainan 

ini digalakkan  sampai tingkat rukun tetangga(rt) sehingga hampir setiap rt 

memiliki minimal 1 buah lapangan tenis meja.pada acara “pesta rakyat” seperti 

peringatan kemerdekaan ri setiap bulan agustus ,pertandingan-pertandingan tenis 

meja juga sering turut meramaikan suasana.para penggemar tenis meja yang 

menjadikannya sekedar permainan hiburan,tetapi ada juga yang meggelutinya 

dengan serius.mereka yang menjadikan tenis meja sekedar permainan hiburan 

biasanya tidak brgitu memperdulikan teknik,taktik,strategi,dan aturan main tenis 

meja sangat penting.aturan main dibutuhkan untuk memastikan cara bermain yang 

benar,sedangkan teknik,taktik,dan strategi untuk memenangkan pertandingan. 

Berikut adalah beberapa bagian yang terdapat pada buku yang berjudul 

“terampil berolahraga tenis meja”. 
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BAB I 

  Mencakup :  permainan tenis meja 

                   : sejarah tenis meja 

                   : perkembanan tenis meja internasional 

                   : perkembangan tenis mejadi asia 

                   : perkembanan tenis meja di indonesia 

                    : alat dan perlengapan 

                    -meja -net jaring -raket (bet) 

                    : perawatan peralatan 

                    : perlengkapan tambahan 

                       -sepatu -karet bet-pakaian-asesoris 

                     : pemanasan (wrming up) 

                       1.joging-penguluran otot 

                       2.duduk mencium lutut 

                       3.gerakan spilt 

                       4.berdiri tubuh di goyang 

                       5.gerakan menarik leher 

                        : pelemasan sendi 

                        1.gerakan memutar 

                        2.gerakan meliukan badan 

                        3.membungkuk-bungkukan badan 

                        :pemanaan dengan bola 

                        -gerakan melambung lambungkan bola 

                        -memantulkan bola ke lantai 

                        - memantukan bola ke dinding tembok 

                        -memantulkan bola berpasangan tanpa memantul di lantai 

 



BAB II 

 

Mencakup : teknik bermain tenis meja 

                      : teknik dasar pemanasan tenis meja     

                     1.teknik memegan bet 

                        A. Shakehen grib 

                        B. Penhol grib 

                        C. Semilier grib 

                     2.servis(service) 

                        A. Peraturan servis 

                        B. Jenis-jenis servis 

                        C. Mengapa servis-servis ini penting 

                        D. Teknik menerima service 

                    3. Teknik gerakan kaki (foot work) 

                       A).menempatkan diri 

                       B). Tipe foot work 

                     4. Macam-macam pukulan 

                        A. Pukulan porhen 

                        B. Pukulan backhan 

                        C. Jenis dan cara pukulan forhen dan backhan 

                        D.dorongan forhen 

                         E. Dorongan backhan 

                         F. Kontra serangan forhen  

                         G. Kontra serangan backhan 

                   5. Jenis pukulan  atau struk 

                        A. Pukulan drive 

                        B. Pukulan push 



                          C. Pukulan chop 

                          D. Pukulan blok 

                    6. Teknik bertahan 

                    7. Menyerang 

                           A. Serangan jarak dekat  

                           B. Serangan jarak  jauh     

                    8. Teknik teknik lanjutan  permainan tenis meja 

                          A. Latihan pariasi pukulan 

                          B. Push struk 

                          C. Blok struk 

                          D. Forehan block 

                          E. Backhan block 

                          F. Spin (top spin) 

                          G. Topspin  loop 

                          H.backspin stroke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

 

Mencakup: tipe dan taktik bermain reli 

A. Lopper 

B. Hitter 

C. Counter driver 

D. Blocker 

E. Chopper 

F. Lobber       

 

 

 

 

BAB IV 

Mencakup: peraturan tenis meja 

A. Peraturan pertandingan 

B. Peraturan permainan 

C. Servis yg benar 

D. Pengambilan yg benar 

E. Urutan permainan 

F. Suatu let 

G. Poin 

H. Game/set 

I. Pertandingan 

J. Memilih servis menerima bola atau tempat 

K. Kesalahan urutan servis menerima bola atau tempat 

L. Sistem percepatan waktu 

M. Peraturan khusus 

N. Sistem pertandingan 

 

 

 

 

 



BAB V 

 

           Mencakup: perwasitan tenis meja 

A. Tanggung jawab seorang wasit 

B. Penyajian atau penampilan seorang wasit 

C. Keputusan dan interpretasi 

D. Kontinuitas permainan 

E. Perlengkapan atau peralatan 

F. Pencatatan angka atau nilai 

G. Penentuan waktu pernyataan skor 

H. Cara menyatakan angka 

I. Sikap atau tingkah laku pemain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Isi yang Penting atau Menarik  

 Buku ini berisi tentang penjelasan mengenai ketrampilan 

berolahraga tenis meja yang memuat semua dasar-dasar pelatihan 

dasar dalam permainan tenis meja seperti teknik, taktik, peraturan, 

perwasitan dasar dalam permainan tenis meja baik bagi pemula. 

 

Bahasa Pengarang  

 Bahasa pengarang dalam buku ini menggunakan bahasa yang 

komunikatif sehingga mudah dipahami oleh pembaca atau dengan 

kata lain pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami langsung oleh 

pembaca.  

 

Keunggulan 

 Keunggulan dari buku ini adalah mampu memberikan informasi 

tentang teknik-teknik dasar, peraturan, perwasitan yang mudah 

dipahami karena disertai dengan gambar. 

 

Kelemahan  

 Dalam buku ini saya tidak dapat menemukan kelemahan karena 

buku ini dilengakapi berbagai pemahaman yang mudah untuk dicerna 

oleh pembacanya. 

 

Kesimpulan  

 Buku ini layak dibaca karena didalamnya memuat ilmu 

pendidikan khususnya dibidang keolahragaan tenis meja. 
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