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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga yang sangat popular dan berkembang adalah permainan bola 

basket. Olahraga permainan bola basket merupakan jenis olahraga modern 

yang begitu cepat perkembangannya dan banyak menarik perhatian dalam 

kehidupan manusia, khususnya pada remaja. Olahraga bola basket tidak hanya 

sebagai sarana rekreasi dan hobi melainkan juga sebagai olahraga prestasi. 

Permainan bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks tekniknya dan 

terdiri dari gabungan unsur-unsur teknik yang terkoordinir rapi, sehingga dapat 

bermain dengan baik (Putra & Kartiko, 2014). 

Salim (2007) berpendapat bahwa kemampuan dasar dari permainan 

bola basket adalah menangkap bola, melempar atau mengoper bola, 

menggiring bola, menembak bola ke bagian ring jala lawan dan kegiatan ini 

biasa dilakukan dengan mudah oleh hampir semua pemula. Permainan basket 

dianggap sebagai salah satu olahraga kolektif yang paling dinamis dan 

memerlukan tingkat kebugaran fisik yang tinggi. Tingkat kebugaran tersebut 

meliputi fleksibility, balance, speed, agility dan power (Dewi & Muliarta, 

2016).  

Kebugaran fisik pada pemain basket akan mempengaruhi peningkatan 

kemampuan vertical jump. Vertical jump  merupakan komponen utama dalam 

berbagai cabang olahraga dan juga dapat mendukung kemampuan dalam 

olahraga lain yang bukan merupakan komponen utama (Sozbir, 2016). Dalam 
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olahraga yang membutuhkan gerakan melompat dengan cepat membutuhkan 

kekuatan otot dan daya ledak (Singh, 2014). Daya ledak menurut Ismaryati 

(2006) menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis dan 

ekplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam 

waktu yang secepat-cepatnya. Pendapat lain menyatakan bahwa, daya ledak 

otot adalah kemampuan tubuh yang memungkinkan otot atau kelompok otot 

untuk bekerja secara eksplosif (Wahjoedi, 2000 dalam Sukadarwanto dan 

Utomo 2014). Banyak cara latihan untuk memaksimalkan kemampuan vertical 

jump untuk meningkatkan kinerja atlet dalam cabang olahraganya masing-

masing; kemampuan ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan, serta 

menang atau kalah. Latihan yang mempengaruhi peningkatan vertical jump 

pada pemain basket diantaranya skipping, jump to box, frog jump, double leg 

hop, single leg hop dan plank (Reiser, et al., 2006 dalam Singh, 2014). 

Single leg hop termasuk dalam plyometric jenis hopping. Hopping 

sangat menekankan pada kecepatan gerakan kaki sehingga dapat mencapai 

ketinggian loncatan yang maksimum kearah vertical (Dewi, et al., 2014). 

Pendapat lain menyatakan single leg hop adalah latihan yang dilakukan dengan 

satu tungkai. Latihan ini membutuhkan beban lebih pada otot panggul, tungkai 

dan punggung bagian bawah, dan juga melibatkan otot-otot yang 

menyeimbangkan lutut dan ankle (Wibowo, et al., 2016). Menurut Radcliffe 

(2003), bentuk latihan pliometrik single leg hop dilakukan dengan cara berdiri 

dengan satu kaki, posisi badan setengah jongkok kemudian melompat ke atas 

depan dan mendarat dengan kaki yang sama. 



3 

 

Core merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan dalam 

permainan bola basket. Latihan core dapat meningkatkan kemampuan 

melompat, melempar dan berlari (Shinkle, et al., 2012). Core adalah sebuah 

kumpulan grup otot abdominals yaitu transversus abdominis, internal oblique, 

eksternal oblique, rectus abdominis, dan diafragma di bagian depan, erector 

spine dan gluteals di bagian belakang. Ketika otot core melemah akan terjadi 

penurunan stabilitas dinamis trunk dan kehilangan keseimbangan. Stabilitas 

dinamis dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjaga 

stabilitas pusat massa tubuh ketika melakukan gerakan (Ozmen, 2016). Salah 

satu latihan core adalah plank. Latihan plank adalah latihan dengan 

memposisikan tubuh untuk menggunakan beban tubuh menahan gravitasi  ( 

Lee, et al,. 2016). Penelitian lain mengatakan latihan plank  merupakan salah 

satu bentuk latihan core stability yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas 

otot-otot trunk (Ekstrom et al., 2007) 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada pemain 

basket SMA Negeri 9 Malang, terdapat populasi sebanyak 40 siswa. Hasil 

wawancara dengan pihak official tim mengatakan bahwa pemain basket tidak 

pernah mendapatkan latihan physical fitness, diantaranya adalah vertical jump. 

Hal ini menyebabkan kemampuan vertical jump pemain tertinggal jauh dengan 

pemain lawan dan berakibat pada penurunan prestasi tim SMA Negeri 9 

Malang. Tinggi vertical jump sangat penting di dalam bola basket karena 

beberapa teknik permainan bola basket memerlukan vertical jump, contohnya 

seperti rebound, block, shooting dan slam dank. Selain itu penelitian lain belum 
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ada yang meneliti tentang pengaruh latihan single leg hop kombinasi plank 

terhadap peningkatan vertical jump 

Berdasarkan fenomena diatas  peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Single Leg Hop kombinasi Plank Terhadap 

Peningkatan Vertical Jump pada Pemain Basket SMA Negeri 9 Malang ”. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh latihan single leg hop kombinasi plank terhadap 

peningkatan vertical jump pada pemain basket SMA Negeri 9 Malang ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh latihan single leg hop kombinasi plank terhadap 

peningkatan vertical jump pada pemain basket SMA Negri 9 Malang  

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi pengaruh sebelum intervensi latihan single leg hop 

kombinasi plank terhadap peningkatan vertical jump pada pemain basket 

SMA Negeri 9 Malang 

b. Mengidentifikasi pengaruh sesudah intervensi latihan single leg hop 

kombinasi plank terhadap peningkatan vertical jump pada pemain basket 

SMA Negeri 9 Malang 

c. Menganalisa pengaruh latihan single leg hop kombinasi plank terhadap 

peningkatan vertical jump pada pemain basket SMA Negeri 9 Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti 

Menambah pengetahuan dibidang olahraga bola basket, khususnya 

tentang latihan core stability Plank dan latihan plyometric Single Leg Hop 

terhadap kemampuan vertical jump pada pemain basket. 

2. Manfaat bagi institusi 

Memberikan masukan bagi institusi dalam hal ini adalah Program 

Studi Fisioterapi UMM tentang ilmu pengetahuan dan kepelatihan dibidang 

olahraga, khususnya di bidang olah raga bola basket untuk meningkatkan 

kemampuan vertical jump pada siswa SMA Negeri 9 Malang. 

3. Manfaat bagi iptek fisioterapi  

Menambah pengetahuan dan teknis pelaksanaan dalam memberikan 

desain latihan berupa latihan core stability dan plyometric untuk 

meningkatkan kemampuan vertical jump pada siswa pemain basket SMA 

Negeri 9 Malang. 
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E.  Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Penelitidan 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Instrumen 

penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian 

yang Akan 

Dilakukan 

1. Dewi, et.al 

(2014) 

Pengaruh 

Pelatihan 

Single Leg 

Speed Hop 

dan 

Double 

Leg Speed 

Hop 

terhadap 

daya ledak 

otot 

tungkai. 

a. Variabel 

bebas :  

Single Leg 

Speed Hop 

dan 

Double 

Leg Speed 

Hop 

b. variabel 

terikat :  

Daya 

ledak otot 

tungkai 

Vertical 

jump test 

Single Leg 

Speed Hop 

dan 

Double 

Leg Speed 

Hop 

berpengar

uh 

terhadap 

peningkata

n daya 

ledak otot 

tungkai 

dan 

terdapat 

perbedaan 

pengaruh 

antara 

kedua 

pelatihan 

serta 

Single Leg 

Speed Hop 

memiliki 

pengaruh 

yang lebih 

baik dari 

pelatihan 

Double 

Leg Speed 

Hop 

Peneliti ini 

melakukan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

peningkatan 

daya ledak 

otot, 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

yaitu untuk 

mengetahui 

peningkatan 

vertical 

jump 

2. Januarshah 

(2016) 

Pengaruh 

latihan 

core 

stability 

statis 

(plank dan 

side plank) 

dan core 

a.variable 

bebas : 

core 

stability 

statis 

(plank dan 

side plank) 

dan core 

Statis stork 

stand 

dengan 

menggunak

an alat PFT 

Balance-1 

Terdapat 

perbedaan 

pengaruh 

latihan 

plank, side 

plan, side 

lying hip 

abduction 

Peneliti ini 

melakukan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

peningkatan 

keseimbang

an, 
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stability 

dinamis 

(side lying 

hip 

abduction 

dan 

oblique 

crunch) 

terhadap 

keseimban

gan 

stability 

dinamis 

(side lying 

hip 

abduction 

dan 

oblique 

crunch) 

b.variabel

terikat : 

Keseimba

ngan

dan 

oblique 

crunch 

terhadap 

keseimban

gan. 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

yaitu untuk 

mengetahui 

peningkatan 

vertical 

jump 

3. Budiarsa, 

et.al (2014) 

Pengaruh 

pelatihan 

single leg 

hops 

terhadap 

kekuatan 

daya ledak 

otot 

tungkai 

a.variabel

bebas :

single leg

hops

b.variabel

terikat :

daya ledak

otot

tungkai

Dynamomet

er,standing 

board jump 

Terdapat 

pengaruh 

peningkata

n kekuatan 

daya ledak 

otot 

tungkai 

siswa 

putra kelas 

vii SMP 

Negeri 3 

padang 

tahun 

pelajaran 

2013/2014 

Peneliti ini 

melakukan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

peningkatan 

daya ledak 

otot pada 

siswa SMP, 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

yaitu untuk 

mengetahui 

peningkatan 

vertical 

jump pada 

siswa SMA. 

4. Sadeghi, 

et.al (2013) 
The Effect 

of six-week 

plyometric 

and core 

stability 

exercises 

on 

performan

ce on male 

athlete, 

11-14

years old

a.variabel

bebas :

plyometric

and core

stability

exercises

b.variabel

terikat :

performan

ce on male

athlete

Performanc

e test 

(Standing 

Board 

Jump, 

Vertical 

jump, 9.1 m 

Sprint, 

Shuttle Run, 

Flexibility 

and Seated 

Medicine 

Ball Toss 

test) 

Core 

stability 

dan 

plyometric 

exercise 

menunjuk

an adanya 

peningkata

n kinerja 

atlet 

Peneliti ini 

melakukan 

penelitian 

untuk 

mengetahui 

peningkatan 

performa 

atlet, 

sedangkan 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

yaitu untuk 

mengetahui 

peningkatan 
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vertical 

jump 

5. Afyon, 

(2014) 
The Effect 

of Core  

and 

Plyometric 

Exercises 

on Soccer 

Players 

a.variabel 

bebas :  

 Core and 

Plyometric 

Exercises 

b.variabel 

terikat : 

Soccer 

Players 

Seca brand 

electronic 

scale, takei 

brand back 

and leg 

dynamo 

meter, takei 

brand hand 

grip 

dynamomet

er, vertical 

jump test 

 Hasil 

penelitian 

selama 8 

minggu 

latihan 

core lebih 

efektif 

dalam 

meningkat

kan 

lompatan 

dan 

kemampua

n motorik 

dari pada 

plyometric 

Peneliti ini 

melakukan 

penelitian 

pada tim 

sepakbola, 

sedangkan 

yang 

penelitian 

yang akan 

dilakukan 

yaitu pada 

tim bola 

basket. 

 


