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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Olahraga pada saat ini sudah menjadi rutinitas sebagian orang apalagi 

di kota besar, dan menjadi gaya hidup dari kalangan remaja pada saat sekarang 

ini. Rutinitas yang tinggi itu harus ditunjang dengan kondisi fisik dan psikologis 

yang seimbang. Ada banyak jenis olahraga yang dapat dilakukan setiap orang, ada 

beregu ada yang individu. Salah satu olahraga yang banyak digemari remaja saat 

sekarang ini adalah olahraga basket. Basket menjadi olahraga yang berkembang 

pesat di dunia. Olahraga ini dalam perkembangannya dapat dilakukan sebagai 

kegiatan yang menghibur, penyegaran, atau dengan tujuan untuk meningkatkan 

prestasi. Bola basket pertama kali ditemukan pada Desember 1891 oleh Dr. James 

Naismith, pelatih YMCA (Young Men's Christian Association) di Springfield 

(Perbasi, 2010). 

Bola basket ini adalah bentuk suatu permainan yang bisa dimainkan di 

dalam ruangan. Jenis olahraga ini melibatkan banyak orang, terdiri dari dua tim 

dengan 5 pemain setiap tim. Basket itu sendiri merupakan olahraga yang dinamis, 

dimana pemainnya memainkan dengan tangan passing (operan) atau dengan 

dribbling (batting, pushing, atau tapping) beberapa kali pada lantai tanpa 

menyentuhnya dengan dua tangan secara bersamaan. Teknik dasar mencakup 

footwork (gerakan kaki), shooting (menembak), passing (operan) dan menangkap, 

drible, rebound, bergerak dengan bola, bergerak tanpa bola, dan bertahan. 
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Sehingga itu semua dibutuhkan power otot tungkai dan kelincahan pada pemain 

basket. Tujuan dari bermain bola basket adalah mencetak point sebanyak-

banyaknya.  

Menurut Cole (2016), Kekuatan (strength) yang dimaksud dalam 

permainan bola basket salah satunya adalah kekuatan lower extremity,  merupakan 

hal yang penting dalam permainan basket. Dalam permainan ini membutuhkan 

lari, melompat, accelerate, decelerate, lari memotong dengan kecepatan tinggi 

yang keseluruhannya merupakan peran dari kekuatan lower extremity. Dan untuk 

menunjang tinggi lompatan, latihan yang baik diberikan bagi pemain bola basket 

salah satunya yaitu latihan depth jump.  

Depth jump adalah salah satu dari bagian latihan plyometric. 

Verhoshansky (2012) telah menggambarkan seorang atlit melakukan depth jump 

dengan turun dari ketinggian dan setelah mendarat melakukan gerakan lompatan. 

Lompatan kedepan (depth jump) adalah jenis latihan dinamis dimana pada bangku 

pertama dengan ketinggian bangku 80 cm, melakukan gerakan satu langkah ke 

depan dan mendarat di tanah kemudian melakukan lompatan vertikal. Tinggi 

lompatan menggunakan gravitasi dan berat badan atlet hingga mendarat sampai ke 

tanah, lalu setelah melakukan lompatan vertikal kemudian mendarat pada bangku 

kedua dengan ketinggian bangku 60 cm. Dan latihan depth jump memiliki 

intensitas yang ditentukan, seseorang tidak boleh melompat dari atas bangku. 

Sebaliknya, seseorang harus maju satu langkah melewati bangku sebelum jatuh ke 

tanah.  Permukaan yang tinggi diperlukan untuk latihan ini. Permukaan 

pendaratan harus elastis, namun padat. Seperti lantai atau tanah berumput agar 
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lebih baik. Depth jump adalah latihan shock-method dan hadir di bagian akhir dari 

rangkaian latihan. Depth jump menjadi salah satu latihan yang dapat 

meningkatkan daya ledak otot tungkai pada gerakan – gerakan permainan bola 

basket, terutama ketika melakukan teknik shooting atau lay up.  

Daya ledak otot tungkai adalah kemampuan seseorang untuk 

mempergunakan kekuatan otot maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang 

sesingkat-singkatnya. Daya ledak otot merupakan komponen fisik yang 

dibutuhkan dalam berbagai cabang olahraga (Sajoto, 2010). 

Kirkendall (2014), mengemukakan bahwa daya ledak otot tungkai adalah 

hasil usaha dalam satuan unit waktu yang disebabkan ketika kontraksi otot 

memindahkan benda pada ruang atau jarak tertentu. Daya ledak otot juga 

komponen kondisi fisik yang dapat menentukan hasil prestasi dalam keterampilan 

gerak. Untuk mengetahui daya ledak otot tungkai pada lompatan dapat di ukur 

melalui vertical jump test.  

Ketinggian melompat vertical (vertical jump) telah digunakan sebagai 

pengukuran test untuk menentukan latihan kedalaman loncatan (depth jump) yang 

baik.  Seorang atlet harus melakukan lompatan tinggi setelah melenturkan kakinya 

dan ketinggian maksimum akan dicapai dengan tangan mengenai papan yang 

telah di beri tanda (Vertical jump test). 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti 

efektifitas latihan depth jump pada tinggi lompatan terhadap daya ledak otot 

tungkai pada pemain basket, karena depth jump merupakan latihan yang praktis 

dan aman untuk mengukur daya ledak otot tungkai pada pemain basket. Untuk itu, 
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peneliti mengangkat judul “ Pengaruh Latihan Depth Jump Terhadap Daya Ledak 

Otot Tungkai Pada Pemain Basket”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah, apakah ada pengaruh latihan depth jump terhadap daya ledak 

otot tungkai pada pemain basket ?  

C. Tujuan Penelitian 

  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui pengaruh latihan depth jump terhadap daya ledak 

otot tungkai pada pemain basket.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh daya ledak otot tungkai 

setelah diberikan latihan depth jump pada lompatan pemain basket.  

b. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh dengan daya 

ledak otot tungkai tanpa diberikan latihan depth jump pada lompatan 

pemain basket.  

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 

melakukan ataupun mengembangkan lebih lanjut sehingga dapat 

bermanfaat bagi kita khususnya mahasiswa dan pemain yang dalam 

kategori kurangnya daya ledak otot tungkai. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi tentang 

pengaruh latihan depth jump terhadap daya ledak otot tungkai pada 

pemain basket di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Informasi 

tersebut dapat digunakan sebagai sumber acuan penelitian yang dapat 

dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.  

 


