
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Banyak jenis olahraga yang dewasa ini banyak ditekuni oleh generasi 

muda, salah satunya adalah basket. Olahraga bola basket merupakan salah satu 

olahraga prestasi yang berupa permainan tim. Teknik permainan bolabasket ada 

beberapa dasar gerak yang perlu diberikan oleh pelatih, yaitu shoot (menembak), 

passing (mengumpan), dan dribble (menggiring bola). Dari semua teknik dasar, 

shoot (menembak) merupakan gerakan yang paling penting karena shoot 

(menembak) merupakan segala usaha memasukkan bola ke dalam ring (basket) 

untuk memperoleh point atau nilai. Dengan demikian teknik dasar menembak 

(shooting) dalam permainan bola basket sangat penting untuk dikuasai secara 

baik, tetapi tidak boleh mengesampingkan teknik dasar yang lain. Shoot terdiri 

dari bermacam-macam teknik, antara lain jump shoot, lay up, set shoot, hook 

shoot dan semua macam gerakan dengan upaya memasukkan bola ke dalam ring. 

Dalam teknik bermain basket dibutuhkan beberapa komponen kondisi fisik 

yang penting, yaitu power (kekuatan), daya ledak, daya tahan dan kelincahan 

(flexibility). Daya ledak otot lengan memiliki peran yang penting untuk 

melakukan shooting, passing dan dribble, terutama otot pectoralis major dan 

triceps brachii. Daya ledak atau power merupakan komponen kondisi fisik yang 

didalamnya terdapat dua unsur pokok yaitu kekuatan dan kecepatan. Berkaitan 
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dengan power, menurut Suharno (1993) menyatakan explosive power (daya ledak) 

adalah kemampuan otot atlet untuk mengatasi tahan beban dengan kekuatan dan 

kecepatan maksimal dalam satu gerakan utuh. Sudjarwo (1993) menyatakan daya 

ledak merupakan kemampuan otot (segerombolan otot) untuk melawan 

beban/tahanan dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan (penggunaan Force & 

Velocity). Daya ledak otot yang baik akan menunjang kualitas pemain saat 

melakukan teknik lemparan bola (shooting, passing dan dribble).  

 Plyometric adalah latihan yang bertujuan menghubungkan kecepatan 

gerakan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan yang bersifat eksplosif. 

Plyometric bertujuan menghubungkan kecepatan gerakan dan kekuatan untuk 

menghasilkan gerakan-gerakan yang bersifat eksplosif. Istilah ini sering 

digunakan dalam menghubungkan gerakan lompat yang berulang-ulang atau 

latihan reflek regang otot untuk menghasilkan reaksi yang bersifat eksplosif 

(Radcliffe & Farentinos, 2002). Ada bebagai bentuk latihan Plyometric untuk 

lengan, anta lain: Medicine Ball Scoop Toss, Medicine Ball Throw dan Chest pass. 

Dari ketiga latihan ini sama – sama mengunakan Medicine Ball sebagai 

pembebanan, dalam penelitian ini latihan yang digunaka adalah Plyometric Chest 

Pass. Chest pass adalah gerakan mendorong medicine ball dengan kedua lengan 

dari depan dada ke arah rekan di depannya, posisi tubuh berdiri tegap dengan kaki 

selebar bahu. Jarak antar pelempar 5 meter, lemparkan medicine ball secara 

bergantian (Taft, 2006).  

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, tentang pentingnya 

daya ledak otot dalam permainan basket, terutama pada teknik melempar bola 
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(shooting, passing dan dribble), serta peningkatan daya ledak dengan latihan 

plyometric maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh 

plyometric exercise chess pass terhadap daya ledak otot lengan. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah ada 

pengaruh plyometric exercise chest pass terhadap daya ledak otot lengan 

pemain basket SMP Negeri 26 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh plyometric 

exercise chest pass terhadap daya ledak otot lengan pemain basket SMP 

Negeri 26 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang fisioterapi 

olahraga, tentang pengaruh plyometric exercise chest pass terhadap daya 

ledak otot lengan pemain basket SMP Negeri 26 Surakarta. 

2. Manfaat praktis 

Menanbah pengetahuan dan wawasan baru dalam hal peningkatan 

daya ledak otot lengan baagi pemain basket SMP Negeri 26 Surakarta. 

 

 


