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PRINSIP-PRINSIP POIA BER"II{AIN TENIS LAPANGAN

Oleh:

Dosen Jurusan 
""::ifrgTlll,"on"n FrK uNy

ABSTRAK

Perolehan anoka daram permainan tenis merupakan hasir dariserangkaian pukuran yang dirakukan oreh petenii. pengurangan-
pengulangan serangkaian pukulan tersebut secara akumulatif akanmembentuk pola-pola permainan. oleh karen. it,,,-p; peratih tenisdiharapkan selalu mencatat dan mempraktekkan semua bentuk materilatihan teknik untuk seuap sesi latihan. proses dokumenbsi tersebutsangat membantu para pelatih tenis dalam memilih materi untukmeningkatkan keterampilan sekaligus pola bermain. 

- '-

Berangkat dari akumulasi pola-p,sla latihan yang diciptakan olehpara pelatih bagi petenisnya, .oapai sebagai ,trut&i- bermain danmemperkaya taKik bermain dalam' menghaiapi caron" rawan. Dengancara tersebut semua pola-pola trermain yang terdokumentasikan harusdiujicobakan serama proses ratihan r.rp..in Gfi.;;;;. i;irah sarah satutugas utama para peratih adarah membawa dan mengSruti p.ru afletnyaselama mengikuti suatu turnamen. Har-har vang oil;ati peratih tentuyang 
9erkaitan langsung dengan aspek-aspet< yani mendukung dan yang

mengham.bat kinerja atletnya dalam beftandi ng.
Berdasarkan hasir 

9u;9rv9s! para peratih daram beberapa turnamendapat sebagai umpan barik daram memperbairi prog..,n ratihan danmenyusun materi latihan sesuai dengan yang diperlulian petenis datambeftanding. pada tingkat petenis ya;g aktif meigireii iumamen, makapola-pola bermain h3rus. ditatinhn aiar meniadi gerak yang otomatis.untuk. itu perlu dipahami mengenai irinsip-prinsip-pora G-uin daramtenis lapangan. Beberapa prinlip daiam mener,apkin pola bermain diantaranya (1) krasifikasi muzuh petenis, (2) permainan tenis adarahpermainan yang peluh dengan resiko i."iuLn.n, iij- *tiup pukuran
berusaha membuka daerah rJwan, (a) 

-buatrah 
ra*in'ieraru bergerak keseluruh lapangan permainan, 

1s) -per'a;ari permainan rawan, (6) perajarikondisi lingkungan bermain,'da 6 (b, purtitir.n poririt"rpat jatuhnya
bola dengan posisi berdiri. " r-' '--"'-tt,'.vrr' rerr

Kata kunci: Pola bermain, iennis
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Ide dasar dari permainan tenis adalah memukul bola sebelum atau

sesudah mantul di lapangan dengan menggunakan raket, melewaU di

atas net dan masuk ke dalam lapangan permainan lawan. Cara-cara yang

dilakukan dalam mernukul bola agar dapat menuju ke lapangan lawan

dinamakan dengan istilah teknik-teknik dasar pukulan bermain tenis.

Adapun teknik-teknik dasar pukulan dalam bermain tenis di antaranya

adalah forehand-fuckhand groundstrokes, seruel volley, smash, dan jenis

pukulan lain untuk pemain tingkat tinggi (Crespo, Miley, 1998: 67-89).

Selanjutnya, Kriese (1988: 43) mengelompokkan teknik pukulan dalam

tenis meliputi forehand, backhand gangan satu dan dua tangan , serue,

volley, overhead smash, pukulan transisi (apprmch shots, passing shots,

net return of serue, firn wllef), lob, dan drop shot Sedangkan

Bornemann et al., (2000: 7+113) membagi teknik pukulan tenis menjadi

groundstokes (forehand-bacl6and), votley (foreltand-fuckhand) serue,

lob (forehand-fuckhand), dan smash. Secara sederhana Pankhurst (1990:

6) menyatakan bahwa dasar pukulan dalam tenis meliputi forehand,

bckhanQ *rve, dan volley, dan Sue Rich (1991: L7-28) yang

menggolongkan teknik dasar tenis secaia lebih sederhana, yaihJ teknik

groundstokes (ferehand behand) ftrue, dan volleys (forehand-

fuckhand). Secara garis besar teknik dasar pukulan dalam permainan

tenis antara lain meliputi tehik servis, groundstokes, voli, lob, dan

smes.

Sebenarnya masih ada beberapa jenis teknik pukulan bermain

tenis yang lain yang merupakan pengembangan dan kombinasi dari

berbagai gerak dasar teknik dasar tersebut. Gerak dasar ubma

merupakan pola gerak yang inheru dan membentuk dasar-dasar untuk

gerak-ge;ak terampil kompleks png khas. Adapun yang dimalaud

dengan dasar gerak mdiprfri (1) gerak lokom@r, (2) gtrak non

262 Jurnal Olalraga Mfui Volut E 7, Nonor J Jtli 20OS : 261 - 281



lokomotor, dan (3) gerak manipulasi (Hanow, t97t: s3-54). Gerak
lokomotor adalah perilaku gerak yang merigubah dari satu tempat ke

tempat lain, seperti merayap, merangkak, berjalan, lari, lompat, loncat.

@ftik non lokomotor adalah perilaku gerak yang melibatkan anggota

badan atau bagian tubuh di dalam gerak yang melingkari persendian atau
poros, seperti menarik, mendorong, merigayun, menghentikan, menekuk,

dan memutar. Sedangkan gerak manipulasi adalah perilaku gerak yang

biasanya digambarkan sebagai gerak-gerak kaki dan tangan yang

terkgordinir, seperti menggenggam, menggunting, mengeblok, dan

gerak-gemk yang memerlukan keteram pilan.

Teknik-teknik pukulan dalam permainan tenis merupakan

per@uan dari ketiga unsur dasar gerak tersebut, yang dilakukan dalam

serangkaian gerak yang utuh dan simultan. selanjutnya agar dalam

melakukan teknik-teknik pukulan dapat keras, konsisten, dan tahan lama

maka diperlukan unsur-unsur dari dasar gerak. pengertian dasar gerak

adalah keadaan tubuh (komponen biomotor) yang mendasari-tugas gerak

seseolttng, antara lain seperti kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan

fleksibilitas.

Berdasarkan pengelompokan teknik dasar pukulan dalam tenis
tersebut, bila ditinjau darijenis gerak dasamya, maka teknik-teknik dasar
yang meliputi: (1) teknik groundstokes gerak dasamya adalah gerakan

mengayun (swingi), (2) voli gerak dasamya adalah gerakan memblok

(block ahu punch), serta (3) seruis dan smes gerak dasarnya adalah

gerakan melempar (throwing), sedangkan untuk teknik lob gerak

dasarnya adalah gerakan mengangkat.

selanjutnya, permainan tenis termasuk dalam jenis keterampilan
yang terbul<a (cpen skilll. Aftinva, kondisi lingkungan rrermain tenis sulit
diprediksi dan dikendalikan oleh petenis. Adapun faktor-faktor yang

Pola Peftahanan Presure dalam permainan fulahsket Budi fuvantd 263
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menyebabkankondisilingkungansulitdiprediksidandikendalikanselama

dalam permainan antara lain adalah (1) lawan bermain' (2) angin' dan

(3)sinarmatahari.Lawanbermainmerupakankondisiyangpalingsulit

diprediksi,sebabsetiapteknikpukulanyangdilakukanolehpetenisselalu

berusaha untuk mempersulit lawan dalam pengembaliannya' Tidak

pernah pukulan petenis bolanya akan sdalu jatuh pada satu tempat'

tentuselaluberpindah-pindah.AdalimakaraKeristikbolayangditerima

darilawanyangperludipahamiolehpetenis,yaitu:(1)ketinggiannya

(heighil)dengannet,(2)kedalaman'jatuhnyabola(depths)'(3)laju

kecepatannva(s@s),(4)arahkananataukiri(dirrcfr-ortil'dan(5)
putamnnya (spinl) Cfennis Canadian C'oaching Certification System'

t991:12).selainitu,situasibermainsepertiberikutinijugaberpengaruh

terhadap tingkat kesulitan petenis dalam mengendalikan dan

memprediksilingkunganbermain.Adapunsituasibermaihantaralain

seperti posisi petenis (1) saat servis' (2) saat mengembalikan servis' (3)

bila kedua petenis berada di belakang' (4)' bila petenis melakukan

apprach shot atau bergerak maju ke net' dan (5) posisi bila lawan

melakukan apprnch shotahu bergerak ma;u ke net'

Tiupananginjugadapatmempersulitsiiuasibermaintenis,karena

akan mengganggu jalannya bola' Sdain itu' sinar matahari juga

berpengaruh terhadap pelaksanaan teknik pukulan' terutama untuk

memukul bola-bola yang di lob tinggi dengan posisi petenis menghadap

matahari.HalituakanmengakibatkanErganggunyapandangansetelah

melihat ke arah sinar matahari; yaitu menjadi silau dan tidak dapat

denganjelasmdihatbola.TentunyamasihbanyaklagifaKor.faKorlpng

dapatmempersulitpet-enisdalammargendalikandanmernprediksi

kondl$ lingkungan bermain tenis'
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DAERAH LAPANGAN PERMAINAN TENIS

Beberapa pakar mernbagi dffiah lapangan pennainan da yang

berdasad€n Enpat Jm.rhqa bola pertama marfrrl d lapangan, dan ada

png badasarkan Empat porisi berdiri p#rb saat mernukul bola.

Namun, kedua dasar penentuan tersebut secarc hakiki memiliki

kesamaan terhadap kepufusan petenis dalam menenfukan jenis intensitas

pntntan yang dilakukan. lvtrenurut Tannis Cand[in @dirg Mification
Systm (1991: 12) daerah lapangan permainan tenis secara garis besar

dibagi menjadi empat daerah permainan. Pembagian daerah tersebut

atas dasar tempat jatuhnya bola perbma kali manh.rl di lapangan.

Mapun keempat daerah tersebut adalah daerah lapangan (1) dekat net

{netourt), (2) tengah (middle coitO, (3) tiga per empat (Tt aut), dan

(a) belakang (hd( mtfi. Di mana seUap daerah tempat jatuhnya bola

tersebut memedukan jenis intensitas pukulan tertentu. Aftinya, pemilihan

intensihs pukulan yang digunakan olefr petenis akan berbeda-beda atas

dasar tempat jafuhnya bola, Berikut ini gambar keempat daerah ternpat

jatuhnya bola.

Gambar 1: Hah parnainan tenis Hasarkan unpatJahrhnp bola
(Iemis Candian Coachirg Certification g6tan, 19g4: 12)

bla Wtdtil, Ptane ffin tuntatmn Mafule @t6 tuWb)
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l(#ranoan:

A = Daerah depan/net (net auri
B = Daerah Engah (mi&le ou0
C = Daerah 7+ lapangan (% our0
D = Daerah betakang (bd< aurt)

Dengan mengao pada pembagian daerah berdasa*an tempat

jahrhnya bola di atas, maka inHt$Es teknik pukulan yang dilakukan

secrra garis besar sebagai berikut. Bola yang jatuh di daerah net, maka

jenis intensitas pukulan yang dilakukan harus menyercng @tbct) dan

sekuat-kuahya (fote), yaitu memrkul bola dengan power. Pada daerah

lapangan tengah, maka inEnsitas teknik pukulan yang seharusnya

dilakukan adalah menyerang (atbct1, Etapi bila bolanya cepat dan

@nis tidak memiliki waktu untuk persiapan yang cukup maka dilakukan

dmgan @ra @nWdhct, Pada daerah 7+ lapangan inEnsitas teknik

pukulan yang dilakukan dapat dengan carc mer\€rang (atbct), atau jika

bolalya cepat dengan an nlly Sdanjutnya, F?d? daerah lapangan

belalong intensitas pukulan png dilakukan adalah nlly hn bertahan

(defence). Namun, prinsip pukulan beftahan dalam permainan tenis yaitu

boia dipukul tinggi di atas net dan diusahakan jatuhnya di daerah

lapangan bdakang (be @uA. Dengan demikian daerah tempat

jatuhnp bola pertama kali manhrl di lapangan merupakan salah satu

perti'mbangtsn untuk menerapkan pola pennainan, )Eltg pada akhimya

akan menjadi sffitegidan taktik bermain.

Sdanjutnp, Nick Bollettieri (1991: 1.2) membagi daerah

lapangan permainan Enis menjadi lima, yang terkenal dengan istilah ffe
5 keys b tennis. Di mana pembagian daerah tersebut berdasarkan posi$

pehnis berdiri saat akan memukul bola. Berikut ini gambar daerah

lapangan tenis.

Jumal Olahraoa Pr$asi Volume 1. hlc,7w 2- Juli 2fi5 : 261 - 28t
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@mbar 2: Daerah pennainan tenis berdasartan posisi berdiri
petenis saat memukul bola (Nick BolletHeri; 1991: 1.3)

K@ranoan:

A = Daerah depan/net (netmt6, warn maah, siaga

B = Daerah tengah (niddle @urt), wama huau terang, terus

- berggak maju

C = Daerah % lapangan (% a util, utarut hijau, majrr

. p = krah belakang (bdca utl, wama kunirg, siapsiap

E = Daerah belakang Jauh (trry bd< a ura, warp blru, hati-hati

Apabila @nis bergerak pada daerah 5 (biru), di mana pada

daerah 5 merupakan daerah paling strlit untrk mendapatkan angka.

Untuk ihr, pukulan yang dilakukan sebaiknya mengarahkan bola agar

jatr.rh dalam (deptfD di lapangan permainan lawan. Dengan cara

demikian petenis dapat bergerak ke depan rninimal ke dae,-ah 4 atau

syukur dapat bergerak masuk ke daerah 3, sehingga dapat melakukan

tekanan pada lawan

Petenis yang berada di daerdr 4 (kuning) merupakan daerah

home 6ar, setringgn menrberikan kesempatan )r3ng baik bagi petenis

unfuk mengendalikan pukulan dan benJsaha urfirk mulai menyerang.

I I
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Jenis pukulan yang dilakkan adalah rally-rally dengan penempatan bda

yang jauh dari jangkauan lawan secara konsisten. Dengan pukulan png

menyulitkan, maka keseimbangan lawan akan terganggu dan bersiap-sisp

bergerak maju ke daerah 3 unfuk berinisiatif menyefttng.

Petenis yang berada di daerah 3 (hijau) biasanya menerima bda-

bola yang mudah dari lawan, sehingga kesempatan tersebut dapat

dimantratkan olefr petenis untuk meriyerang. Sebab petenis yang bendiri

di daerah 3 memiliki keempatan )ang baik dan sempuma urfuk

melakukan tekanan dan serangin terhadap lawan. Untuk itu pulcdan

petenis harus lebih agrerif dan menekan lawan agar memr.dahkan dalam

bergerak maju ke daerah 2.

Selanjuhya, petenis png berada di daerah 2 (hiiru terang) dapat

melakukan pukr.rlan fang mampu memberikan angka der-rgan pukrdan

yang keras dan akunt. Pada umumnya serangan yang dilakukan dari

daerah 2 persentase unfuk mendapatkan angka lebih besar daripada

menyercng dari daerah 3, apalagi dari daerah 4. l€mun, bila lawan

masih mampu mengembalikan bola, tiasanya hasil pukulannp kurang

baik dan mudah untuk diserang. Dengan kab lain perqembalian bola

lawan posisinya tanggung, 5shingga petenis harus terus bergerak ke

depan masuk ke daerah i untuk melakukan pukulan yang mampu

mematikan lawan. Petenis yang berada pada daerah 1 setiap pulcdan

yang dilakukan harus keras atau penuh dengan tenaga (pwerfuD Wg
dapat mematikan lawan. Namun, petenis yang berdiri di daerah I ini

harus lebih siaga, kalau-kalau lawan mampu mengenrbalikan bola dan

melakukan pukulan bertahan dengan teknik lob yang baik Kondisi seperti

l$ seringkali dapat berubah menjadi bumerang, yang semuia mangu

menekan lawan malah berbalik terserang dengan tei<nik lob yang alqrat.

268 nBnal Olahrqa Pre!* Volume t, t&t tt Z -*.fr nS : 261 - Bl
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: Oleh karena itu filosofi petenis yang berdiri di daerah 1 adalah memaUkan

atau dimatikan lawan (kill or to tu kil\.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara garis besar bentuk pola

permainan dalam tenis dikelqnpokkan menjadi Uga daerah, yaih.r pola

bermain dari daerah lapangan belakang {fuckourfi, lapangan tengah

(middle court), dan daerah lapangan yang dekat dengan net (nef courfi.

Secara rinci mengenai bentuk-bentuk latihan @ntD i,rcknrk yang harus

dilakukan dari ketiga daerah tersebut belum akan dibahas dalam tulisan

ini. Untuk dapat mempraKekkan seUap bentuk dillteknilmya, maka perlu

dipahami lebih dahutu mengenai prinsip=prinsip pola bermain' tenis

lapangan. setelah memahami dan mengusai prinsip pola tersebut akan

memudahkan dalam melakukan dritl-dntt@knik. Berikut ini akan dibahas

mengenai prinsip-prinsip pola berinain tenis lapangan.

PRINSIP.PRINSIP POLA BERMAIN TENIS LAPANGAN

perolehan angka dalam permainan tenis menrpakan hasil dari

serangkaian pukulan yang dilakukan oleh petenis secara kontinyu yang

dapat melewati di atas net dan masuk ke dalam lapangan permainan

lawan. Pada dasamla pengulangan-pengulangan setiap teknik pukulan

tersebut akan terakumulasi menjadi pola-pola permainan. Oleh karena

itu, para pelatih tenis dituntut unhrk selalu mencatat dan mempraKekkan

semua bentuk materi laUhan teknik pada setiap sesi latihan. Dari hasil

prcses dokumentasi tersebut sangat membantu para pelatih tenis dalarn

memilih materi untuk meningkatkan keterampilan sekaligus pola bermain.

Untuk itu, bagi petenis yang aRif mengikuti tumamen, harus

dibelcli dan dilatih dengan benhrk pola-pola permainan yaiig banyak

serta komprefrensif agar petenis memiliki taKik bermain yang

menguntungkan.TaKik bermain merupakan bagian penting yang harus

pttgiD-Dn'NiotutatunainTeaBbnwa, finanrul 269



dilakukan dalam sefiap sesi latihan, sebab akan membantu dalam

mencarikan solusi dari situasi bermain yang selalu berubah-ubah (Hohm

and Klavora, 1988: 146). Aftinya, bila taktik bermain selalu dilatihkan

dalam setiap sesi latihan, maka latihannya sudah menyerupai (simulasi)

dengan kebutuhan nyata dalam pertandingan. Dengan bekal laUhan yang

ajeg, progresif, dan komprehensif, diharapkan bentuk pola-pola bermain

akan menjadi ge6k yang otomatis. Hal itu secarc langsung akan

memperkaya taftik bermain bagi petenis. Unhrk ihr perlu dipahami

mengenai prinsip-prinsip pola bermain dalam tenis lapangan. Adapun

beberapa prinsip dalam menerapkan pola bermain di antaranya adalah (1)

kla$fikasi musuh @nis, (2) permainan tenis adalah permainan yang

penuh dengan resiko kesalahan, (3) setiap pukulan berusaha membuka

daerah lawan, (4) buadah lawan sdalu bergerak ke seluruh ar€a lapangan

permainan, (5) pelajari permainan lawan, (5) pelajari kondisi lingkungan

bermain, dan (7) perhatikan po$$ tempat jahrhnya bola dengan posisi

berdiri.

Ktasifikasi Musuh Petenis

Konsep dasar bermain tenis adalah memukul bola sebelurn atau

sesudah mantul di lapangan, melewati di atas net, dan masuk ke dalam

lapangan permainan lawan. Berdasarkan konsep dasar tersebut, maka

musuh yang harus diatasi oleh setiap petenis selama dalam bermain

urubnnya anbl" lain adalah (1) ketinggian net, (2) garis, (3) lawan

bermain, (4) wasit, dan (5) hakim garis. Net merupakan musuh yang

peftima kali harus diatasi oleh petenis, karena setiap pukulan yang

mengakibaflGn !g|a menyangkut di net maka secara muflak keuntungan

untuk lawan. Untuk itu setiap bknik pukulan yang dilakukan petenis

tujuan gtamanya adalah meiewati di atas net, sehingga bola png
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melewati di atas net mmih rnemberikan berbagai kemungkinan untuk

merdapatkan angka.

Sehh bola yang digrkul rnampu melewati di atas net, maka

mr.rsh baila.rtnya yang hans diatasi adalah garis. Di mana daerah

lapan€Bn pennainan Hris dibatasi. oldl garis, yaihr garis belakang

(b7idir4, garis samping unhrk permainan tungrgnl @inggte side tine)

atau garis samping unhrk permainan ganda (douffie side line). Untuk itu

setiap Enik pukulan )rang dilakukan p&nis harus masuk di dalam daerah

lapangan permainan, sebab bola yang iatuh di luar daerah lapangan

permainan mengakibatkan keunh.rngan angka bagi lawan.

- -'Usaha selanjuUrla ctari setiip pukulan yang dilakukan oleh petenis

adalah menjauhkan bola dari jangkauan lawan, ag6r menyulitkan lawan

dalam pices pqngembaliannya. Penempatan bola yang menplitkan

lawan, akan memudahkan unhrk menekan dan menyerang lawan. Pada

akhimya lawan yang tertekan akan mengembalikan bota yang

mem,udahkan unh.rk mendapatkan angka. Oleh karena iht, salah satu

filosd dalam bermain tenis adalah menrukul bola dengan penanpatan

yang menplitkan lawan.

Artinya, setiap petenis jangan berkeinginan unUk mendapatkan angka

hanla dengan satu kali pukulan. Kondisi tersebut justru akan

mengakibatkan terjadinya unfurc enor pada petenis. Unforres error

terjadi karena petenis terburu-buru berkeinginan hanya dengan sekali

pukulan untuk niendapatkan angka, 
*sehingga 

mengakibatkan kurang

konsenhasi pada saat melakukan pukulan (Burwash dan Tullius, 1989:

172\.
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Selanjutnya, setelah pukulan yang dilakukan mampu melewati di

atas net, masuk di dalam daerah lapangan permainan lawan, dan

menyulitkan lawan, maka lawan selanjutnya adalah wasit. Artinya, hasil

pukulan bola yang jatuh di atau dekat dengan garis sering kali

meragukan penglihatan para *asit, bila tanpa pembantu hakim garis.

Tingkat kemampuan konsentrasi dan kecermatan para wasit inilah yang

seringkali menghasilkan keputusan yang kontroversi dengan kondisi

sesungguhnya. Sebagai contoh, sebenamya bola itu ke luar tetapi wasit

menyatakan masuk atau sebaliknya bola itu masuk malah menjadi ke

luar. Hal itu mengingatkan kepada para pecinta tenis kepada John

McEnroe, petenis yang temperamental terhadap keputusan wasit. Bahkan

McEnroe rela didenda dengan jumlah yang besar demi keputusan wasit

yang salah dan ditentangnya. Kejadian seperti ihr dapat juga terjadi pada

hakim garis, yang kurang konsentrasi dalam beftugas, maka musuh

keempat petenis adalah hakim garis.

Berdasarkan klasifikasi musuh petenis tersebut di atas, yang mutlak

ditentukan oleh petenis adalah net, garis, dan lawan bermain. Unhrk itu,

seciap petenis harus dibekali dengan kualitas teknik, fisik, dan talCik yang

prinra agar dapat mengatasi setiap permainan lawan. Adapun salah satu

caranya adalah petenis harus dilaUh dan dibekali dengan berbagai

kemampuan dalam menerapkan pola-pola permainan tenis.

Tenis Permainan yang Penuh Resiko Kesalahan

Berdasarkan ha$l pengamatan para pakar di bidang permainan

tenis lapangan pada setiap tingkatan pemain, bahwa hanya sekitar 15o/o

perolehan angka yang dihasilkan oleh petenis dari pukulan yang tepat

dan akurat. Selebihnya 85o/o perolehan angka dihasilkan akibat dari

kesalahan lawan dalam memulqrl bda (USf& 1996: 3). Kesalahan )ang
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dilakukan oleh petenis dapat berupa hasit pukulan bola y.ang menyangkut
di net, ke luar dari daer:ah lapangan permainan, atau penerapan taKik
yang tidak tepat, sehingga menguntrlgkan bagi lawah. Dengan 9506

perolehan angka dihasilkan atiuat dari kesalahan lawan, dapat

disimpulkan sernentara bahwa permainan tenis merupakan permainan

yang penuh dengan resiko kesalahan.

Oleh karena itu dalam setiap melak"ukan teknik pukulan

diusahakan agar lawan selalu mengalami kesulitan dalam pengembalian

bola. Kondisi tersebut akan menguntungkan terhadap proses perolehan

angka pada pelakanaan teknik berikutnya. Artinya, dalam permainan

tenis jangan terlalu banyak berharap hanya dengan satu kali pukulan

akan dapat mengnasilkan angka, tetapi harus melalui proses yang

befthap dan sistematis. Bila petenis mengharapkan hanya dengan satu

kali pukulan dapat menghasilkan angka, iustru yang akan terjadi

sebaliknya, yaitu ttnforced errors. Pada umumnya 85o/o peroleh:rr dngKa

tersebut di atas diakibatkan dari pukulan lawan yang unrbn-ed errors.

Untuk itu diperlukan proses latihan yang berkualitas agar petenis

menguasai pola-pola dalam penrlainan tenis, fujuan utamanya adalah

untuk mengurangi kemungkinan terjadinya unforcd errors yang lebih

besar.

Berikut ini beberapa kunci yang diambil dari usrA (1996: a)
upaya untuk mengurangi terjadinya kesalahan (unforcd enorc) pada diri
petenis itu sendiri, di antaranya adalah (1) setiap pukulan usahakan

tinggi dari net, jangan ter:lalu beresiko dekat dengan net. Jika keduanya

bermain di belakang, maka lintasan pukulan kira-kira 90-150 cm di atas

net, dan jatuh di daerah 7+ atau belakang. (2) setiap pukulan jangan

diarahkan mepet pada garis pembatas, paling tidak 100 cm dari garis ke

dalam. (3) Jil<a posisi tertekan oleh lawan, maka pukulan usahakan tinggi
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di atas net, jatuh dalam (deep), dan menyilang sehingga cukup waKu

untukber$ap-siap.(4)]ikabolamudahdarilawan,makapukulan

arahkan menyilang atau menyusur di tengah lapangan dengan pukulan

menyerang, usahakan lawan menjadi bertahan' (5) Usahakan pukulan

tetapkonsistenlebihdahulu,dan(6)Kembalikanlebihdahulubolake

arah datangnya bola, jangan mengubah arah lebih dahulu jika belum

percaya diri (confidence) dan belum pada posisi yang baik untuk

menyerang.

Dengan mengubah arah pukulan' minimal petenis harus

memperhatkan perkenaan raket dengan bola (point of conbc|' irama

pukulan, jarak lintasan bola, dan ketinggian net'

Setiap Pukulan-Berusaha Membuka Daerah Lawan

Daerahlapanganpermainantenisrelatifluas,terutamadalam
permainantunggal,sehinggasetiappukulandiusahakanunfukdUauhkan

dari po$si lawan berdir.i. Hal itu bertujuan untuk mempersuiit lawan

dalammengembalikanbola,agarmemudahkanuntukmenyerangpada

tahappukulanberikutnya.Selainitu,setiapjenispukulandiusahakan

untuk membuka daerah lawan, sehingga lawan terganggu

keseimbangannyapadasaatmemukulbola(Singleton,1988:97;\.Posisi

berdiri yang tidak dalam kondisi seimbang mengakibatkan teknik pukulan

yangdilakukanakanmenjadisalahatautidaksempuma.Dalam

permainanteniskesdmbangantubuhmemilikiperananyangbesar

terhadapkeberhasilanpukulan,karenakeseimbanganmerupakan

landasanyangmendasarisetiapjenisteknikpukulan(TennisCanadian

Coaching Certification System, t9%: t7)'

oeh karena rdatif luasnya daerah jangkauan lapangan dalam

permainanienis,makahampirsemuapeienismengalamikesulitandalam

menutup seruruh daerah rapangan permainan. Dengan pukulan yang
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selalu mernbuka daerah lapangan permainan, maka petenis telah
memanfaatkan sudut-sudut lapangan agar mempersulit lawan dalam

mengernbalikan bola (Williams and Petersen, 2000: 23a). Hal itu yang

memunculkan adanya teori sudut dalam permainan tenis, yaitu pukulan

pertama, kedua, dan bahkan yang ketiga diarahkan pada satu tempat,

misalnya ke forehand terus. Kondisi tersebut akan mengganggu

keseirnbangan gerak petenis, sebab ada kecenderungan setiap petenis

setelah seleai memukul bola akan selalu kembali ke home basanya, yaitu

pada daerah sekitar centre ma*.Inilah fungsi dari pukulan yang mampu

membuka daerah lapangan lawan.

BuaUah Lawan Selalu Bergerak Ke Seluruh Area Lapangan
Permainan

Seperti telah dijelaskan di atas, di mana setiap pukulan diusahakan

mampu membuka daerah lapangan permainan lawan. Hal itu perlu

didukung dengan penempatan pukulan bola yang akurat, sehingga lawan

selalu berusana menutup seluruh daerah permainannya. Sebab dengan

penempatan pukulan yang akurat akan memperkecil kesempatan lawan

dalam memilih dan menentukan-jenis pukulan (Singleton, 1988: G7).

Aftinya, lawan tidak punya kesempaEn untuk melakukan pukulan

menyerang, sehingga hanya akan mengembalikan bola dengan teknik

pukulan sebisanya agar bola kembali dulu. Kondisi seperti itu akan

mernberikan kesempatan pada petenis untuk melakukan pukulan

serangan kepada lawan. Dengan cara seperti ihl, secara otomatis lawan

akan selalu dibuat bergerak ke seluruh daerah lapangan permainan.

Oleh karena mobilitas gerak yang tinggi dalam menutup lapangan akan

mengakibatkan kelelahan baik secara fisik maupun secara psikis pada

petenis. Kelelahan fisik akan berdampak pada Frenu!'urnn kondisi fisik

petenis, sehingga pukulan-pukriian i,ang dilakukan akan menghasilkan
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kesalahan sendiri. Sedangkan kelelahan secara psikis akan menurunkan

tingkat konsentrasi petenis bahkan motivasi bermain menjadi kunng.

Menurut (USTA, 1996: 7) kelelahan secara psikologis dapat menimbulkan

perasaan ftustrasi pada lawan, sefringga frustrasi yang berkelanjutan

dapat mengakibatkan irama dan pota permainan lawan menjadi rusak

dan menguntungkan dalam proses p€ngumpulan angka bagi lawannya.

Untuk itu petenis harus selalu berusaha agar karafteristik bola yang

dipukul ke lapangan lawan bervaria$. Caranya dengan memvariasikan

tinggi rendahnya lintasan bola, jarak (depan-belakang), kecepatan, arah

(kanan-kiri), dan Putaran bola.

Pelajari Permainan Lawan

Setiap petenis biasanya memiliki jenis pukulan andalan, tetapi sebaliknya

juga ada jenis pukulan yang tidak disukai. Pada awalnya dalam

mempelajari permainan lawan dilakukan pada saat pemanasan selama

lima menit menjelang permainan dimulai. WaKu lima menit tersebut

harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mencari berbagai kelebihan,

kelemahan, dan jenis servis lawan. Selanjutnya, Podd setiap game

biasanya digunakan untuk mencoba dan mempelajari karaKeristik dari

pola permainan lawan. Apakah tipe permainan lawan baselinq atbcker,

atau allourt ptayen Sebab setiap Upe permainan merniliki karakteristik

yang berteda-beda. Untuk tipe petenis yang h*liner biasanp

mengandalkan pada teknik pukulan grcundstrok5, dan biasanya merniliki

kendala pada teknik yang lain, misalnya pada teknik voli. Tipe attacker

biasanya menriliki kelenrahan secam psikologis, yaitu Udak ulet dan

kurang tegar: menghaciapi permainan dengan nllynllv yang lama.

Kecenderungan atfuCker ingin mei:iperoleh angka dengan segera atau

53tu kali pukul, sehingga seiing menimbulkan unfotd ffTU. Pada tioe-
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pemaan yang alr@utt biasanya menririki kualibs fisik dan teknik yang
prima, sehingga mampu bermain di seruruh daerah rapangan. Tipe
pemain seperti itu sulit dikalahkan, sefringga perlu dicari terus kelemahan
dan solusi untuk meraih setiap angka.

Kondisi seperti itulah yang mengakibatkan permainan tenis merupakan
permainan yang udak pemah befienti untuk berpikir. sebab bila petenis
monoton dalam irama dan pora permainan yang dijarankan, akan
memudahkan lawan untuk meraih kemenangan. Dengan demikian
berbagai cara (menurut peraturan permainan yang berlaku) harus selalu
diupayakan agar petenis dapat menemukan pola permainannya sendiri
dan pola permainan lawan.

Apabila petenis telah mampu menemukan pola permainannya sendiri dan
pola permainan lawan, maka akan memudahkan petenis itu untuk
menguasai jalannya permainan (singleton, lggg: 6g). petenis yang
mampu menyetir permainan lawan atau lawan terbawa oleh pola
permainan kita, maka paling tidak ada harapan 50vo untuk meraih
kemenangan. cxeh karena itu, setiap pora permainan yang sudah mampu
diadaptasi oleh lawan harus segem diganti dengan pola permainan yang
lain agar permainannya tidak dikendalikan oleh lawan. Itulah pentingnya
menguasai pola-pola permainan ssara komprehensif dan terampil.

Pelajari Kondisi Lingkungan Bermain
Permainan tenis termasuk jenis keierampiran yang terbuka (oren

skilll, yaitu kondisi lingkungan bermainnya sulit dikendalikan dan
diprediksi sebelumnya. Adapun y.ng r"rpersulit tersebut di antaranya
adalah lawan bermain, angin, dan sinar matahari. Lawan bermain sulit
dikendalikan karena daram memukul bola tentu akan sdalu berusaha
menjauhkan dan posisi berdirinp lawan. Selain ihr, bola yang diterima
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lari lawan akan selalu berubah-ubah dalam hal kecepatan, arah, Jarek,
etinggian, dan jenis putarannya.

selanjutnya lokasi bermain akan berdampak besar terhadap lraml
tan pola permainan yang dijalankan. sebagai ontoh, bermain tenls d,
iekat daerah pantai akan mengakibatkan tiupan angin yang cukup besar,

ehingga jalannya bola sulit dikontrol.'untuk itu arah angin harrrq,

liketahui oleh petenis, misalnya pada saat menjelang melakukan s€rvrb,

,dapun caranya dengan memperhatikan kibaran bendera, umbur-urnrr'l
ang terpasang dipinggir lapangan abu daundaun di pohon yang oda
lisekitar lapangan. setelah mengetahui arah angin dengan jelas, mako
lapat menentukan intensitas pukulan yang akan dilakukan petenis.

ielain itu, sinar mataharijuga dapat merupakan kendala dan keuntung6l1
,agi petenis. sebagai kendala bila saat melakukan servis atau sma$r
rada posisi menghadap matahari. sebaliknya dapat menguntungk€n, bilo
rwan yang sedang dalam posisi'menghadap matahari, maka Fretenrh
kan lebih untung bila merakukan teknik rob yang tinggi. Di Indonesra
rkan terjadi posisi sinar rnatahari di utara, di tengah, dan di selatart
.hatulistiwa. Untuk itu petenis harus jeli dalam memperhaukan kondlqr
ngkungan bermain, agar poia permainan yang diterapkan banyak .

renghasil kan keunhrngan dalam perolefran angka.

tosisi Jatuhnya Bola dan posisi Berdiri
'osisi tempat jatuhnya bola dan posisi berdiri petenis berkaitan erat
lengan daerah lapangan permainan dalam tenis. Di depan telah
iijelaskan strara panjang lebar mengenai daerah lapangan pnrmainan
lalam tenis, sehingga tidak perlu dibahas lagi. Namun yang perlu
litekankan bahwa daerah lapangan baik yang berdasarkan tempat
rtuhnya bola maupun posisi berdiri petenis perlu diperhatiian dalam
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tneflerapkan pola-pola bermain. untuk ih.r setiap daerah pennainan
tttcmlliki dflldrilt te{arik yang berbeda-beda. selain ihr pola bermain
turggal dan ganda juga memiliki perbedaan, tetapi semua bentuk dnil-
drilltersebut belum akan dibahas dalam tulisan ini.

KES:MPUl.AN

Pcla'wla permainan dalam tenis lapangan harus dilatihkan menjadi satu
tr"egab.tan dalam seuap sesi latihan. Tujuannya agar pola-pola bermain
tnenjadi pola yang otomatis, yang selanjutnya akan memperkaya taktik
l*rmain pada petenis. secara lebih rinci pola-pola bermain dikelompokkan
tnenjadi pola bermain tunggal dan ganda, pola bermain di daerah
belakang, tengah, dan di daerah dekat net. oreh karena itu banyak faktor
yang dapat dipertimbangkan dalam melatih pola-pola bermain, namun

Jnllng tidak prinsip-prinsip berikut ini dapat sebagai acuan dalam
melaksanakan latihan yang berpola. prinsip-prinsip tersebut di antaranya
udalah (i) klasifikasi musuh petenis, (2) permainan tenis adalah
pGrmainan ),ang penuh dangan resiko kesalahan, (3) sefiap pukulan
berusaha membuka daerah lawan, (4) buaflah lawan selalu bergerak ke
reluruh area lapangan permainan, (5) pelajari psnrainan lawan, (6)
FelaJari kondisi lingkungan bermdin, dan (7) perhatikan posisi tempat
latuhnrc bda dengan pmisi bsdiri.

*twffrtns4rua tunah Te/rE laryngan (Sutcadfpnb) )7q



:TAR PUSTAKA

ettieri, Nick. 1991 . The Five Keys to Tennis. Brandenton, Florida:

NBTA,Inc.

nemann, Rudiger, et al. Zooo.Tqtnis cource volume 1: Tdtnigue
and Tactiis, English language edigon' Hauppauge, NY: Barron's

EducaUonal Series, Inc.

2000.Tennis course volume 2: Lessns and Tnining, English

language edition. Hauppauge, NY: Barron's Educational series,

Inc.

-wash, Peter and Tullius, John. 1989. Total Tennis: A complete Guide

for Today,s Player. New York, NY: Macmillan Publishing @mpany.

spo, Miguel and Miley, Dave. t998. ITF Actancd cAches Manual.

RoehamPton, London: ITF, Ltd.

rrow, Anita J. tg77. A Taxonomy of Psycfiomotar Domain t'!ew York:

David McKaY ComPanY.

hm, Jindrich and Klavora, Peter. L987. Tennis: Tehnique and Tactics

PtaytoWnTheQrchWay.Toroato,Canada:SportBook
Publisher.

iese, Chuck. 1988. Tobl Tennis Training: Realizing Ycur Physical,
' 

Mental, and Emotional Potential. Michigan, USA: Masters Press.

nkhurst, Anne. LggO. A Had of The Game TenniE. Great Britain: Wad

Lock Ltd.

Ct, Sue. L99t. Step by Step Tennis. New York Gallery Books'

ngleton, Skip. 1988. Intetligent Tennis Virginia: Betterway PuHications,

Inc.

:nnis Canada Coaching Certification S)r5tem. 1994. Mini Tennis/Novie

Tennis Insvudor. c.anada: National coadring certificauon

Program.



T

1994, M, I: Asisbnt Cffih. Canada: l,lational &aching- 
Certification Program.

t994. Cudt 2: Club Level @ch. Canada: National Coaching
Certification Program.

United States Tennis AssociaUon. 1996. TEnnis Tadics: Wnning Patterns
of Play. Champaign, Illinois: Leisure Press.

Williams, Scott and Petersen, Randy. 2000. *rious Tennis. Champaign,
Il: Human Kinetics Publishen.


