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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Popularitas olahraga bola basket tidak diragukan lagi terutama 

dikalangan kaum muda. Di Indonesia sendiri olahraga bola basket begitu 

populer dan digemari para pelajar dengan diselenggarakannya 

pertandingan-pertandingan salah satunya Development Basketball League 

(DBL) dalam kompetisi tingkat pelajar (Novianti, Winaya dan Tianing, 

2014). Basket adalah olahraga yang dinamis yang melibatkan pola 

aktivitas gerakan dan terampil. Dalam olahraga bola basket ini 

memerlukan ketrampilan individu, permainan tim, taktik, dan aspek 

motivasi (Cetin, 2014). 

Kompetisi bola basket sudah sering diadakan di Indonesia. 

Gambaran dari olahraga bola basket adalah olahraga yang terdiri dari dua 

tim dengan tiap tim berisi lima pemain dengan tujuan untuk mencetak 

angka pada keranjang lawan (Handayani, 2010). Kemampuan dalam 

olahraga bola basket dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah 

kemampuan dalam latihan fisik. Latihan fisik dapat meningkatkan kondisi 

fisik pada altet. Islam juga mengajarkan kepada pemeluknya untuk 

menjadi kuat dan sehat baik secara rohani dan jasmani. Manusia dibumi 

diciptakan untuk menjadi khalafah di bumi dan beribadah. Tanpa adanya 
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kesehatan yang mendukung penciptaan manusia tidak akan terwujud 

dengan sempurna. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda :  

ِعْيفٌِ َوفِـيٌْ ُكـلٌ  َخـْيـرٌ   اَْلـُمْؤِمنٌُ اْلقَـِويٌ  َخـْيرٌ  َوأََحبٌ  إِلَـى للاٌِ ِمنٌَ اْلـُمْؤِمنٌِ الضَّ

“Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah daripada 

mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan” (HR. Muslim). 

Kondisi fisik adalah syarat yang harus dimiliki atlet untuk dapat mencapai 

suatu prestasi dalam olahraga. Bentuk dari kondisi fisik dalam olahraga 

bola basket antara lain daya tahan (endurance), kekuatan (strength), 

kelincahan (agility), dan kecepatan (speed), daya ledak (power) (Fadli, 

2014) 

(Novianti, Winaya dan Tianing, 2014) mengatakan bahwa teknik-

teknik dalam permainan bola basket yang harus dikuasai oleh pemain 

adalah passing and catching, menggiring bola (dribble), menembak 

(shooting), dan pivot. Gerakan dasar yang sering dilakukan untuk 

menguasai teknik dasar bola basket tersebut adalah gerakan meloncat. 

Misalnya, saat pemain melakukan shooting gerakan meloncat ini sangat 

penting. Dengan kekuatan dan tinggi loncatan pemain akan menghasilkan 

tembakan yang akurat. Kemampuan dari gerakan meloncat yang dimiliki 

oleh pemain bola basket tidak bisa dipisahkan dari kemampuan fisik salah 

satunya power. Power merupakan gabungan dari kekuatan otot dan 

kecepatan (Novianti, Winaya dan Tianing, 2014). Gerakan melompat 

kearah atas menggunakan daya ledak otot tungkai untuk melawan gravitasi 

adalah vertical jump (Shrivastava dan Dudhale, 2015). 
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Salah satu komponen pendukung dalam melakukan vertical jump 

adalah otot. Macam otot salah satunya adalah otot rangka, otot rangka 

pada tubuh manusia berjumlah kurang lebih 40-50 % (Siswantoyo, 2014). 

Otot ekstensor knee dan plantar flexor ankle adalah otot yang paling 

penting dalam meningkatkan vertical jump (Nagano, Komura dan 

Fukashiro, 2007). Pada ekstensi lutut otot-otot yang berperan antara lain 

rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan vastus intermedialis 

(kelompok quadriceps). 

Pliometric merupakan metode untuk kekuatan dan meningkatkan 

tinggi lompatan dan daya ledak otot yang sering terlibat dalam kegiatan 

sehari-hari dan olahraga seperti berlari, berjalan, dan melompat (Patikas, 

2014). Latihan pliometric yang merupakan latihan dengan penguluran dari 

otot (kontraksi eksentrik) yang diikuti dengan pemendekan otot yang sama 

(kontraksi konsentrik) (Impellizzeri, 2007) ini memiliki tiga fase yaitu 

eksentrik, amortisasi, dan konsentris (Turner dan Jeffreys, 2010). Salah 

satu latihan yang dapat digunakan adalah countermovement jump. 

Countermovement jump merupakan latihan yang cukup populer untuk 

dapat meningkatkan tinggi lompatan.  

Berdasarkan penelitian Dwi (2016) latihan countermovement jump 

terbukti memberikan pengaruh terhadap peningkatan vertical jump pada  

seorang atlet karena gerakan pada latihan countermovement jump ini 

berulang, cepat, eksentrik dan konsentrik sehingga mampu menambah 

kekuatan otot tungkai bawah. Pada vertical jump kekuatan otot tungkai 
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sangat penting karena vertical jump akan baik jika power otot tungkai 

baik. 

Elastisitas otot merupakan salah satu faktor penting dalam latihan 

ini dengan menghasilkan daya ledak dari sebuah kontraksi konsentrik. 

Kontraksi konsentris harus terjadi segera mungkin setelah otot 

diregangkan. Semakin cepat otot diregangkan secara kuat, maka semakin 

besar tekanan yang ada pada kontrksi konsentris. Otot memiliki sebuah 

bentuk energi elastis potensial. Stretch reflex adalah respon diluar 

kemauan tubuh terhadap rangsangan dari luar yang dapat mereggangkan 

otot. Muscle spindle adalah bagian dari otot yang sangat sensitif terhadap 

laju dan besarnya peregangan, ketika terdapat sebuah peregangan maka 

gerak reflek otot meningkat. Dengan adanya stretch reflex dan tekanan 

yang besar pada otot saat berkontraksi maka kekuatan otot akan meningkat 

dan tinggi lompatan akan meningkat. 

Dalam pelaksanaan program latihan permainan bola basket 

terutama latihan untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai bawah di 

SMP Negeri 1 Weleri yang diberikan pada atlet belum maksimal. Dalam 

survei yang dilakukan oleh penulis didapat bahwa latihan yang biasa 

digunakan pada olahraga basket di SMP Negeri 1 Weleri hanya melakukan 

peregangan dan lari mengelilingi lapangan, maka dari itu perlu adanya 

pengkajian mengenai unsur-unsur yang sangat berpengaruh dalam 

mencapainya suatu tujuan latihan yaitu dosis latihan yang terdiri dari 
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intensitas latihan, frekuensi, irama, repetisi dan recovery sehingga banyak 

atlet yang belum memiliki tinggi lompatan dengan baik. 

Oleh karena itu pendapat diatas memberikan gambaran bahwa 

latihan countermovement jump sangat sesuai dan tepat untuk diberikan 

pada altet basket di SMP Negeri 1 Weleri untuk meningkatkan daya ledak 

otot tungkai yang berguna menambah tinggi lompatan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh Countermovement Jump terhadap tinggi 

lompatan pemain basket di SMP Negeri 1 Weleri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui pengaruh Countermovement Jump terhadap tinggi 

lompatan pemain basket di SMP Negeri 1 Weleri. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang hendak meneliti 

permainan bola basket terutama pada tinggi lompatan pemain 

bola basket. 
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b. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi fisioterapis mengenai 

latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan tinggi 

lompatan. 

c. Untuk melihat pengaruh dari pemberian latihan Countermovement 

Jump terhadap peningkatan tinggi lomptan pemian basket. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pelatih dapat mengetahui pengaruh dari latihan 

Countermovement Jump yang diberikan kepada pemain basket. 

b. Bagi atlet supaya mengetahui latihan Countermovement Jump 

yang digunakan untuk menambah tinggi lompatan serta sebagai 

wawasan pengetahun untuk memperoleh prestasi olahraga. 

c. Bagi masyarakat umum untuk memperkenalkan latihan 

Countermovement Jump sehingga masyarakat dapat mendukung 

dan mengetahui tentang latihan yang dibutuhkan pada olahraga 

basket. 


