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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kegiatan olahraga merupakan suatu bagian dari kegiatan hidup 

manusia, bahkan dapat dikatakan bahwa olahraga merupakan kegiatan yang 

menjadi sebuah kebutuhan hidup masing-masing individu. Salah satu cabang 

olahraga yang diminati oleh masyarakat adalah cabang olahraga bola basket 

(Adzkar, 2015). Rasulullah Muhammad SAW bersabda: “Mukmin yang kuat 

lebih baik dan lebih Allah cintai dari pada mukmin yang lemah. Dan pada 

masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-

perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, 

dan janganlah engkau bersikap lemah.” (HR. Muslim). Kekuatan yang 

dimaksud dalam hadits tersebut adalah kekuatan iman dan jasmani (jika 

bermanfaat untuk iman), sebagaimana perkara yang bermanfaat bagi kita 

adalah perkara yang bermanfaat untuk urusan dunia kita serta akhirat kita. 

Bola basket adalah olahraga beregu yang terdiri dari dua regu yang 

beranggotakan lima orang di setiap regunya, yang bertanding mencetak angka 

dengan cara memasukkan bola kedalam keranjang serta mencegah lawan 

memasukkan bola ke dalam keranjang tim sendiri (Sofianisya, 2014). Seletah 

proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, olahraga bola basket mulai dikenal 

luas di Indonesia. Olahraga ini mulai dimainkan pertama kali untuk level 

nasional pada PON (Pekan Olahraga Nasional) I (1948) di Solo. PON II 

diadakan pada tahun 1951 dan sudah dimainkan oleh putra dan putri. Tim 
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yang bermain sudah mewakili provinsi, tidak lagi dari perkumpulan-

perkumpulan olahraga bola basket (Handayani, 2010). 

Bola basket Indonesia saat ini sudah menempati peringkat 2 di Asia 

Tenggara tetapi ketua Komite Olahraga Nasional Erick Tohir akan tetap 

mempersiapkan tim yang bisa berkompetisi di level dunia. Pada ajang SEA 

Games Kuala Lumpur 2017, Tim Nasional Basket Indonesia menembus babak 

final. Namun, mereka gagal meraih medali emas setelah dikalahkan oleh Tim 

Nasional Filipina dengan skor 55-94 untuk Filipina (Laksamana, 2017). 

Permainan bola basket merupakan suatu kombinasi dari pertahanan dan 

penyerangan, untuk itu seorang pemain haruslah menguasai teknik dan 

keterampilan dasar bermain bola basket untuk bermain dengan baik. (Adzkar, 

2015). Gerakan dalam permainan bola basket sangat kompleks, yaitu 

gabungan dari jalan, lari, lompat, dan unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, 

kelenturan dan lain-lain. Di dalam permainan bola basket, tinggi lompatan 

sangat dibutuhkan, baik dalam melakukan blocking, jump shoot, lay up, slam 

dunk, maupun saat melakukan rebound tip in. Hal ini disebabkan oleh tinggi 

lompatan merupakan salah satu faktor yang menetukan keberhasilan dalam 

melakukan teknik-teknik tersebut (Ubaidilah, 2013). 

Tinggi lompatan (vertical jump) merupakan kondisi fisik yang 

dibutuhkan pada saat melompat dalam permainan bola basket, karena 

lompatan yang tinggi maka a akan semakin mudah menyentuh bola dengan 

jari-jari dan langsung memasukkannya kedalam ring basket. Hal ini 

menyebabkan pentingnya tinggi lompatan dalam permainan bola basket yang 
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sangat dibutuhkan untuk teknik-teknik seperti rebound, tembakan (jump 

shoot), lay up, passing, menghadang tembakan (block shot) dan lain-lain 

(Ubaidilah, 2013). 

Salah satu faktor penting dalam tinggi lompatan adalah tungkai. 

Tungkai adalah anggota gerak bagian bawah yang terdiri dari paha, betis dan 

kaki. Panjang tungkai adalah jarak antara ujung tumit bagian bawah sampai 

dengan trochantor mayor yang merupakan dari bagian os femur (Pradana, 

2010). Panjang tungkai bagian dari postur tubuh memliki hubungan yang erat 

dalam kaitannya sebagai pengungkit di saat berjalan, berlari, dan melompat. 

Panjang tungkai sebagai salah satu anggota gerak memiliki peran penting 

dalam olahraga (Kuswana, 2015). 

Menurut Aouadi, et al. (2015), menyatakan bahwa panjang tungkai 

berkontribuasi secara signifikan dengan tinggi lompatan, yang menunjukkan 

bahwa parameter antropometri dapat dikaitkan secara erat dengan tinggi 

lompatan untuk pemain bola voli. Hasil penelitian ini dilakukan pada pemain 

bola voli, dimana hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa pemain dengan 

tungkai yang lebih panjang memiliki tinggi lompatan dan kekuatan anaerob 

lebih tinggi. Efek ini terjadi karena posisi pusat massa tubuh dengan panjang 

tungkai. Hasilnya menunjukkan bahwa perbedaan tinggi lompatan setiap 

individu bisa saja terkait dengan variabel morfologi, seperti panjang tungkai 

yang relatif lebih tinggi, yang akan menghasilkan output daya ledak otot yang 

lebih besar dan jarak yang lebih jauh untuk mempercepat saat melompat. Serta 

ekstremitas bawah memainkan peran utama dalam meningkatkan tinggi 
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lompatan. Orang dengan memiliki panjang tungkai yang lebih tinggi 

cenderung memiliki lompatan yang lebih tinggi daripada orang dengan 

tungkai yang lebih pendek, karena pemain yang tinggi memiliki keunggulan 

tersendiri yang dapat dengan lebih cepat mempertahankan jarak di atas jaring. 

Sebab tinggi jangkauannya lebih besar dibandingkan denganpemain yang 

pendek. Panjang tungkai sangat berhubungan dengan counter movement jump 

dengan kinerja ayunan lengan dan kekuatan anaerob pada pemain bola voli. 

Berdasarkan latar belakang di atas dengan melihat kondisi di lapangan 

didapatkan hasil observasi bahwa pemain basket SMA di Surakarta  memiliki 

panjang tungkai yang bervariasi. Hal tersebutlah yang membuat peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara Panjang 

Tungkai dengan Tinggi Lompatan Vertikal pada Pemain Basket SMA di 

Surakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara panjang tungkai dengan tinggi lompatan 

pada pemain basket SMA di Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara panjang tungkai dengan tinggi lompatan 

pemain basket SMA di Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

Mengetahui panjang tungkai dengan tinggi lompatan untuk 

menunjang performa dan prestasi pemain basket. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : 

Untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang panjang 

tungkai dengan tinggi lompatan pemain basket. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi pelatih 

Mengetahui secara signifikan hubungan antara panjang tungkai 

dengan tinggi lompatan. Selain meningkatkan program pelatih, 

pelatih mampu memilih bakal-bakal calon atlet dengan 

memperhatikan komposisi tubuh khususnya antropometri panjang 

tungkai yg dapat menunjang tinggi lompatan pemain basket. 

b. Bagi institusi  

Untuk memberikan referensi dalam pengetahuan dan dapat menjadi 

bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. 


