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In the beginning
 Tenis merupakan

olahraga yang sudah
sangat tua.
 Terekam pada pahatan
yang dibuat sekitar 1500
tahun sebelum masehi di
dinding sebuah kuil di
mesir yang menunjukan
representasi dari
permainan bola tenis.
 Permainan ini kemudian
meluas ke seluruh
daratan eropa pada abad
ke-805

Still in the beginning
Pada abad 16-18 telah mulai banyak
digandrungi terutama oleh
kalangan
Raja-raja dan para bangsawan
dengan nama ‘Jeu de Palme’ atau
olah raga kepalan tangan. Kata
Tenis
sendiri dipercaya berasal dari
bemain
Perancis yang sering menyebut
kata
‘Tenez’ yang artinya “Main!” pada
saat akan memulai permainan dan
hingga sekarang kata tersebut
dipakai sebagai nama olahraga ini.

Real Tennis
 Pada abad 19 para bangsawan

Inggris membangun fasilitasfasilitas country club atau
lapangan tenis di rumahnya yang
besar.
 Karena pada waktu itu tenis
populer dimainkan di halaman
rumput, maka terkenal dengan
sebutan ‘Lawn Tennis’ atau tenis
lapangan rumput.
 Pada masa ini juga mulai muncul
bola dari karet vulkanisir yang
pada waktu itu dianggap dapat
mengurangi rusaknya rumput di
lapangan tanpa mengurangi
elastisitas dari bola itu sendiri.

Lawn Tennis
 Puncaknya terjadi pada tahun

1869 ketika All England Croquet
Club berhasil menarik peminat
terutama pada permainan Tenis
tersebut hingga pada tahun 1877
mengganti namanya menjadi
‘All Engand Croquet and Lawn
Tennis Club’.
 Sejarah ini berlanjut ketika
lokasi klub yang bertempat di
Wimbledon terjadi kenaikan
sewa tanah yang memaksa klub
untuk mendapatkan dana lebih
dari biasanya.
 Turnamen tenis pertama di
Wimbledon dengan
membentuk sebuah panitia
untuk mengadakan
pertandingan dan membuat
peraturan yang baku dalam

Lapangan
 Lapangan tenis dibagi dua oleh

sebuah jaring yang di tengahtengahnya tingginya persis 91.4
cm dan di pinggirnya 107 cm.
Setiap paruh lapangan
permainan dibagi menjadi tiga
segi: sebuah segi belakang dan
dua segi depan (untuk service).
 Lapangan dan beberapa seginya
dipisahkan dengan gatis-garis
putih yang merupakan bagian
dari lapangan tempat bermain
tenis. Sebuah bola yang dipukul
di luar lapangan (meski tidak
menyentuh garis) dikatakan
telah keluar dan memberi lawan
sebuah nilai.

