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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga adalah suatu bentuk aktifitas yang bertujuan untuk 

menguatkan dan menyehatkan tubuh, selain itu olahraga juga berfungsi untuk 

mendapatkan prestasi dari setiap cabang olahraga (Irwansyah, 2006). Dari 

banyak cabang olahraga, permainan bola basket merupakan olahraga yang 

populer di dunia. Hal ini terbukti dari tingkat penonton NBA (Chiou, 2001).  

Menurut Wissel (2000) permainan bola basket merupakan permainan 

yang dimainkan oleh dua tim dengan 5 pemain per tim. Tujuannya adalah 

mendapatkan nilai dengan memasukkan bola ke keranjang lawan dan 

mencegah tim lain melakukan hal yang serupa. Foran dan Pound (2007) 

menyatakan komponen yang dibutuhkan pemain basket adalah strength, 

power, agility, speed, quickness, flexibility, dan anaerobic conditioning. 

 Kekuatan (Strength) yang dimaksud dalam permainan bola basket 

salah satunya adalah kekuatan lower extremity, dimana menurut Cole (2016) 

merupakan hal yang penting dalam permainan basket. Rasulullah s.a.w. 

bersabda: “ Orang mu’min yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh 

Allah daripada orang mu’min yang lemah” (Abu Hurairah r.a.). Dalam 

permainan ini membutuhkan lari, melompat, accelerate, decelerate, lari 

memotong dengan kecepatan tinggi yang keseluruhannya merupakan peran 

dari kekuatan lower extremity. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam 
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bermain basket adalah melompat, yang erat kaitannya dengan tembakan 

melompat. Dimana dalam melompat dibagi menjadi tiga fase yaitu fase 

preparation (down), fase propulsive (up), dan fase flight (McGinnis, 2013). 

Menurut Hess (1980) dalam Tsai (2006) mengatakan tembakan melompat 

terkenal sebagai tembakan penting pada permainan bola basket. Sehingga 

pemain basket perlu mendapatkan latihan-latihan untuk meningkatkan 

kemampuan melompat. Salah satu latihan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kemampuan melompat adalah core exercise dan plyometric 

exercise.  

Core exercise mampu meningkatkan kemampuan melompat. Afyon 

(2014) menyatakan bahwa setelah delapan minggu core exercise mampu 

meningkatkan kemampuan melompat dan kemampuan motorik. Banyak jenis 

core exercise antara lain plank, side plank, plank+push-up, stapping full plank 

exercise, side bridge, sit-ups and crunches, back extention, windmill, pulley 

chops and lifts, medical ball chops dan Turkish get-ups. Afyon dan Boyaci 

(2013) dalam Afyon (2014) menyatakan bahwa manfaat core exercise dapat 

meningkatkan kekuatan dan daya tahan dari grup otot central region. 

Depth Jump merupakan salah satu teknik latihan plyometric. Depth 

jump dalam latihannya menggunakan berat badan atlet dan gaya gravitasi  

untuk menggunakan gaya melawan lantai. Depth jump tidak boleh dilakukan 

lebih dari 40 kali dalam sekali latihan (Chu, 2008). Menurut Kashmira dan 

Seema (2011), depth jump selama enam minggu merupakan latihan yang 

efektif untuk meningkatkan tinggi lompatan. Chu (2008) menyatakan manfaat 
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plyometric exercise “depth jump” yang dilakukan dapat penambahan 

kekuatan grup otot lower extremity. 

Dari permasalahan tersebut perlu diadakan sebuah penelitian, untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh kedua variabel, maka peneliti mengangkat 

judul tentang “Pengaruh Pemberian Core Eercise dan Depth Jumps Terhadap 

Tinggi Lompatan Pada Pemain Basket”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh pemberian core exercise terhadap tinggi lompatan 

pada pemain basket?  

2. Apakah ada pengaruh pemberian depth jumps terhadap tinggi lompatan 

pada pemain basket? 

3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara pemberian core exercise dan depth 

jumps terhadap tinggi lompatan pada pemain basket? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

dapat bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian core exercise 

dan depth jumps terhadap tinggi lompatan pada pemain basket. 
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2. Tujuan khusus 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian core exercise terhadap tinggi 

lompatan pada pemain basket. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian depth jumps terhadap tinggi 

lompatan pada pemain basket. 

c. Untuk mengetahui perbedaan pengaruh pemberian core exercise dan 

depth jumps terhadap tinggi lompatan pada pemain basket. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Bagi pemain bola basket yang dijadikan sampel penelitian ini dapat 

meningkatkan tinggi lompatan dengan latihan-latihan ini. 

2. Praktis 

a. Bagi pelatih basket dapat menambah pengetahuan dalam ilmu 

kepelatihan serta dapat diterapkan pada pencapaian prestasi atletnya. 

b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang 

penelitian meningkatkan tinggi lompatan yang dapat dikembangkan 

lebih lanjut. 


