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BAB I 

PENDAHULUAN 

        A. Latar Belakang 

Permainan bola basket merupakan salah satu olah raga beregu yang 

sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Olahraga ini merupakan salah satu 

yang sangat digemari terutama oleh kalangan remaja. Menurut (Susilo, 2012 

dalam Novianti, Winaya, & Tianing  2014) ada beberapa teknik dasar dalam 

permainan basket antara lain passing and catching (melempar dan 

menangkap bola), dribble (minggiring bola), shooting (menembak), pivot, 

jump-stop, dan rebound. Selama mempelajari teknik dasar pemain basket 

juga harus menguasi prinsip-prinsip dasar seperti defense (bertahan) dan 

offense (menyerang) (Amber.  2016).  

Dari beberapa teknik dasar dalam permainan basket, gerakan 

melompat merupakan gerakan fisik yang paling penting dalam penguasaan 

teknik dalam permainan basket yang mana pada grakan ini didukung oleh 

adanya power pada otot tungkai (Kardiawan, 2013). Gerakan melompat 

sangat penting dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian point 

dalam permainan basket Kardiawan (2013). Misalnya ketika melakukan jump 

ball dimana pemain harus saling merebutkan bola yang dilempar oleh wasit 

sebagai awal penentuan tim yang akan pertama kali menyerang ke area 

lawan. Hal ini tentu merupakan kesempatan emas bagi pemain untuk 

mencetak point dari tim lawan. Begitu juga ketika melakukan defense, 

offense, dan rebound yang juga dapat mempengaruhi pencapaian point dalam 

tim. Sari dan Rahayu (2008) menyatakan kualitas vertical jump seorang atelt 

sangat dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya yaitu daya ledak 
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atau power dan kekuatan otot tungkai, dimana kedua komponen ini saling 

mendukung untuk menghasilkan vertical jump yang baik. Untuk dapat 

melakukan vertical jump yang optimal dibutuhkan latihan khusus untuk 

meningkatkan power otot tungkai seperti latihan pliometrik.   

Pliometrik merupakan suatu bentuk latihan yang menggabungkan 

antara kekuatan dan kecepatan yang berfungsi untuk menghasilkan gerakan 

eksplosif dengan melakukan beberapa gerakan yang berulang pada setiap 

sesinya (Putra, 2017).  Latihan ini disebut juga sebagai latihan reflex 

renggang akibat adanya grakan melompat yang dilakukan berulang-ulang 

yang bertujuan untuk menghasilkan reaksi yang eksplosif (Lubis, 2005 dalam, 

Putra 2017).  

 Ada beberapa bentuk latihan pliometrik yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan power pada otot tungakai seperti latihan single leg tuck jump 

dan depth jump. Single leg tuck jump merupakan latihan pliometrik yang 

dilakukan dengan melakukan loncatan keatas dengan menggunakan satu kaki, 

Pada saat meloncat bagian kaki yang digunakan untuk meloncat ditekuk 

diarahkan ke dada setelah itu mendarat dengan kaki yang sama dan lanjut 

melakukan lompatan lagi dengan cepat (Higgins, 2011). Menurut Shankar et 

al (2008) dalam penelitiannya pliometrik single leg tuck jump termasuk 

dalam jenis latihan pliometrik haigh intensity dan latihan pliometrik jenis ini 

efektif terhadap peningkatan vertical jump pada pemain bola. Sedangkan 

depth jump adalah lompatan yang dilakukan dari ketinggian tertentu atau 

melalui sebuah box dengan satu kaki diarahkan ke permukaan kemudian jatuh 

dan menumpu dengan kedua kaki setelah itu dilakukan lompatan setinggi-

tingginya dengan cepat dan kuat (Mcclenton, 2008). Berdasarkan hasil 
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penelitian pliometrik depth jump efektif terhadap peningkatan vertical jump 

pada atlet bola voli putri (Sari&Rahayu, 2008). 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan, untuk latiahan fisik yang 

ada di beberapa lembaga basket di Universitas Muhammadiyah Malang lebih 

banyak terfokus pada latihan endurance dan kelincahan seperti lari, shuttle 

run, dan caterpillar. Hal tersebut akan menimbulkan masalah terhadap 

kemampuan vertical jump pemain seperti melakukan teknik jump shoot untuk 

mencetak skor atau untuk melakukan gerakan rebound.   

Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

meneliti tentang perbandingan pengaruh pemberian latihan pliometrik jenis 

single leg tuck jump dan depth jump terhadap peningkatan nilai vertical jump 

di Universitas Muhammadiyah Malang. 

       B. Rumusan Masalah 

Apakah ada perbandingan nilai vertical jump antara responden yang 

melakukan pliometrik single leg tuck jump dengan depth jump ?  

       C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Membandingkan nilai vertical jump antara responden yang melakukan 

pliometrik single leg tuck jump dengan depth jump. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi nilai vertical jump sebelum dan sesudah melakukan 

pliometrik single leg tuck jump. 

b. Mengidentifikasi nilai vertical jump sebelum dan sesudah melakukan 

pliometrik depth jump. 
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c. Mengidentifikasi perbandingan pemberian pliometrik single leg tuck 

jump dengan depth jump terhadap nilai vertical jump sebelum dan 

sesudah intervensi. 

        D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti yakni untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

wawasan tentang latihan pliometrik yang effektif terhadap peningkatan 

vertical jump pada atlet. 

2. Manfaat bagi subjek yakni memberikan alternatif bentuk latihan 

pliometrik yang lebih effektif untuk meningkatkan tinggi lompatan atau 

vertical jump. 

3. Manfaat bagi institusi yakni dapat memberikan referensi latihan 

pliometrik sebagai salah satu cara untuk meningkatkan vertical jump atlet. 

        E. Keaslian Penelitian  

1. Shankar, R.,Rajpal, H. and Arora, M. (2008) dengan judul effect of high 

intensity and low intensity plyometric on vertical jump height and 

maximum voluntary isometric contraction in football players. Variable 

bebasnya adalah high intensity plyometric (double leg vertical power 

jump, single leg vertical power jump, single leg tuck jump) dan low 

intensity plyometric (split squat jump, cycled split squat jump, squat 

jump) sedangkan variable terikatnya adalah vertical jump height and 

maximum voluntary isometric contraction. Perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah pada jenis perlakuannya. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan jenis pliometrik single leg tck jmp dan pliomerik depth 

jump sedangkan pada penelitian tersebut meneliti high intensity 

plyometric (double leg vertical power jump, single leg vertical power 
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jump, single leg tuck jump) dan low intensity plyometric (split squat jump, 

cycled split squat jump, squat jump). 

2. Rusli (2011) dengan judul pengaruh latihan pliometrik single-leg tuck 

jump dan double-leg tuck jump terhadap peningkatan kekuatan otot 

tungkai pada pemain sepak bola. Variable bebasnya adalah latihan 

pliometrik single-leg tuck jump dan double-leg tuck jump sedangkan 

variable terikatnya adalah peningkatan kekuatan otot tungkai. 

Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada jenis perlakuannya. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis pliometrik single leg tck jmp 

dan pliomerik depth jump sedangkan pada penelitian tersebut meneliti 

pliometrik single-leg tuck jump dan double-leg tuck jump.  

3. Eknal Yonsa Perikles, Edy Mintarto, dan Nur Hasan (2016) dengan judul 

pengaruh latihan jump to box, front box jump, dan depth jump terhadap 

peningkatan explosive power otot tungkai dan kecepatan. Variable 

bebasnya adalah latihan jump to box, front box jump, dan depth jump 

sedangkan variable terikatnya adalah daya ledak otot tungkai dan 

kecepatan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada jenis 

perlakuannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis pliometrik 

single leg tck jmp dan pliomerik depth jump sedangkan pada penelitian 

tersebut meneliti pliometrik jump to box, front box jump, dan depth jump. 

4. Kevin Thomas, French Duncan, and Hayes P. R. 2009. The Effect of Two 

Plyometric Training Techniques On Muscular Power and Agility In Youth 

Soccer Players. Variable bebasnya adalah Plyometric Training berupa 

depth jump dan coutermovement jump. Variable terikatnya adalah 

Muscular Power dan Agility. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah 
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pada jenis perlakuannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis 

pliometrik single leg tck jmp dan pliomerik depth jump sedangkan pada 

penelitian tersebut meneliti pliometrik depth jump dan coutermovement 

jump. 

5. Dwi Rosella Komala Sari dan Umi Budi Rahayu (2008) dengan judul

pengaruh latihan plyometric “depth jump” terhadap peningkatan vertical

jump pada atlit bola voli putri yunior di klub vita Surakarta. Variable

bebasnya adalah plyometric depth jump dan variable terikatnya adalah

peningkatan vertical jump. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah

pada jenis perlakuannya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis

pliometrik single leg tck jmp dan pliomerik depth jump sedangkan pada

penelitian tersebut hanya meneliti tengan pliometrik depth jump.


