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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pendidikan pada era modern ini semakin berkembang dan serba mudah. 

Buku-buku elektronik lebih mudah didapatkan dengan cara mendownload di 

website tertentu, hal ini sangat menguntungkan generasi remaja. Terdapat 

beragam ekstrakulikuler disekolah dan pendampingnya pun orang yang 

professional. Ekstrakulikuler sekolah biasanya terdiri dari berbagai bidang 

seni, olahraga, organisasi, dan lain sebagainya. Bidang olahraga biasanya 

paling banyak diminati karena menyenangkan, salah satu olahraganya adalah 

basket. 

Budhi et al (2008), olahraga basket lahir pada tahun 1891 digagas oleh 

Dr. James A.Naismith. Olahraga ini bertipe permainan, pertandingan resmi 

bola basket yang pertama, diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892. 

Pada awalnya ditujukan untuk menyegarkan pikiran dan perasaan orang yang 

terlibat dalam permainan itu. Namun hal ini berubah sejak munculnya 

berbagai liga bola basket di dunia, seperti liga basket di Amerika yaitu 

National Basketball Association (NBA) dan juga Indonesia Basketball League 

(IBL) di Indonesia. Basket salah satu olahraga yang banyak diminati berbagai 

usia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertandingan basket. 

Dikalangan anak sekolah menengah atas pertandingan basket yang 

sangat dinantikan adalah pertandingan Developmental Basketball League 

(DBL) dimana pada ajang ini melibatkan ratusan sekolah dan belasan kota di 

suatu provinsi. Menurut Yoda et al (2016), latihan olahraga bolabasket secara 
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rutin dapat mengembangkan komponen-komponen biomotorik seseorang. 

Komponen-komponen yang dapat dikembangkan olahraga bolabasket antara 

lain kecepatan, kekuatan otot, keseimbangan, fleksibilitas, waktu reaksi, 

power, daya tahan dan koordinasi. Teknik dalam olahraga basket yang perlu 

ditingkatkan ada dribbling, passing, shooting, layup, pivot, dan lain-lain 

memerlukan daya ledak otot tertentu. 

Daya ledak otot lengan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan 

otot agar pada saat dribbling, passing, dan shooting lebih maksimal. Daya 

ledak ialah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi 

tahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang 

utuh (Rosy, 2009). Daya ledak adalah kemampuan otot untuk mengerahkan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat. Power sangat penting 

untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan eksplosif, seperti lari sprint, 

nomor-nomor lempar dalam atletik, atau cabang-cabang olahraga yang 

gerakannya didominasi oleh kerja otot lengan seperti dalam bola voli, 

bulutangkis, dan olahraga sejenisnya (Yuniada, et al., 2010). Olahraga basket 

memerlukan banyak otot yang bekerja sebagai movement. Menurut beberapa 

penelitian daya ledak otot bisa dicapai melalui latihan medicine ball dan 

latihan triangle push-up. 

Latihan medicine ball adalah satu bentuk latihan menggunakan bola 

yang memiliki berbagai macam ukuran dan beban berat tertentu. Pada awal 

kemunculannya medicine ball digunakan oleh para fisioterapis untuk 

mengobati cedera otot dan sendi, seiring perkembangan global medicine ball 

saat ini dapat digunakan untuk latihan peningkatan kekuatan otot dan 
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kebugaran jasmani (Hendarsil, 2017). Latihan Triangle push-up adalah salah 

satu bentuk push-up yang dimodifikasi dengan tujuan mengaktifkan otot dada, 

otot deltoid, otot trisep, massa tubuh total (Munanda, et al., 2016). Latihan 

Triangle push-up dapat melatih daya ledak otot lengan, latihan ini 

menggunakan energi dari proses anaerobik dan akan merangsang otot agar 

bekerja lebih ekstra sehingga variasi latihan ini akan memberikan 

pembentukan otot bagi tubuh (Munanda, et al., 2016). 

Mengingat pentingnya daya ledak otot lengan pada pemain basket untuk 

melakukan teknik dribbling, passing, dan shooting, maka daya ledak otot 

lengan harus diperhatikan pada siswa SMA pemain basket agar mencapai 

tujuan prestasi sesuai dengan yang diinginkan. Menurut studi pendahuluan 

siswa SMA pemain basket di Malang memiliki kekurangan pada daya ledak 

otot lengan dibandingkan daya ledak otot tungkai, karena kurangnya jenis 

pelatihan yang dilakukan terhadap otot lengan. Dalam hal pencapaian prestasi 

dan daya ledak otot lengan maka akan di lakukan latihan dengan 

menggunakan medicine ball dan latihan triangle push-up. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti lebih dalam lagi 

tentang “Perbandinngan Pengaruh Latihan Medicine Ball dengan Latihan 

Triangle push-up terhadap Daya Ledak Otot Lengan pada Siswa SMA Pemain 

Basket di Malang”, sehingga peneliti bisa mengetahui dan menyampaikan 

informasi tentang daya ledak otot lengan pada cabang olahraga bola basket. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh latihan medicine ball terhadap daya ledak otot 

lengan pada siswa SMA pemain basket di Malang? 

2. Apakah ada pengaruh latihan triangle push-up terhadap daya ledak otot 

lengan pada siswa SMA pemain basket di Malang? 

3. Apakah ada perbandingan pengaruh latihan medicine ball dengan latihan 

triangle push-up terhadap daya ledak otot lengan pada siswa SMA pemain 

basket di Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbandingan pengaruh latihan medicine ball dengan 

latihan triangle push-up terhadap daya ledak otot lengan pada pemain 

basket siswa SMA di Malang. 

 

b. Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi pengaruh latihan medicine ball terhadap daya ledak 

otot lengan pada pemain basket siswa SMA di Malang. 

2. Mengidentifikasi pengaruh latihan triangle push-up terhadap daya 

ledak otot lengan pada pemain basket siswa SMA di Malang. 

3. Menganalisis perbandingan pengaruh latihan medicine ball dengan 

latihan triangle push-up terhadap daya ledak otot lengan pada pemain 

basket siswa SMA di Malang. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

dalam bidang fisioterapi olahraga. 

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain untuk melakukan kajian 

tentang penelitian daya ledak otot dengan variabel bebas yang berbeda. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penambahan wawasan, pengalaman, serta penerapan ilmu secara 

langsung di lapangan yang telah didapatkan selama perkuliahan. 

b. Bagi Lokasi Penelitian 

Menambah pengetahuan dan memberikan gambaran bagi tim, pelatih, 

dan siswa pemain basket SMA agar mencapai prestasi basket dengan 

penambahan latihan daya ledak otot pada pemain basket. 

c. Bagi Institusi 

Mendapatkan pengetahuan ilmu dan teori baru sehingga dapat 

menambah kelengkapan ilmu dan teori yang telah ada sebelumnya.  
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E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama 

Peneliti 
dan Tahun 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Instrumen 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 
Penelitian 

yang akan 

dilakukan 

1. Munanda, 
Ferdinan et 

al 2016. 

Perbandingan 
Latihan Clap 

Push-up dan 

Latihan 
Triangle 

Push-up 

terhadap 

Power Otot 
Lengan. 

a. Variabel 
bebas : 

latihan 

clap 
push-up 

dan 

latihan 

triangle 
push-up. 

b. Variabel 

terikat : 
power 

otot 

lengan. 

Tes 
melempar 

(two hand 

medicine 
ball put 

test), true 

ekperiment

al (pretest 
postest 

design) . 

Latihan 
triangle push-

up lebih baik 

dibandingkan 
latihan clap 

push-up dan 

control 

terhadap daya 
ledak otot 

lengan pada 

siswa putra 
kelas VII SMP 

Negeri 20 

Kota Bandar 
Lampung. 

Penelitian ini 
meneliti 

perbandingan 

pengaruh 
latihan clap 

push-up dan 

latihan 

triangle 
push-up. 

2. Harista, N. 

F, 

Trisnowiya
nto, 

Bambang 

2016. 

Perbedaan 

Efek Latihan 

Medicine Ball 
dan Latihan 

Clapping 

Push-Up 
terhadap Daya 

Ledak Otot 

Lengan 

Pemain 
Bulutangkis 

Remaja Usia 

13-16 Tahun. 

a. Variabel 

bebas : 

latihan 
medicine 

ball dan 

latihan 
clapping 

push-up. 

b. Variabel 

terikat : 
daya 

ledak otot 

lengan 

Tes 

medicine 

ball, two 
group 

pretest-

postest 
design. 

Latihan 

medicine ball 

lebih 
meningkatkan 

daya ledak 

otot lengan 
pemain 

bulutangkis 

remaja usia 13 

– 16 tahun 
dibandingkan 

latihan 

clapping push 
up. 

Penelitian ini 

meneliti 

tentang 
perbedaan 

latihan 

medicine ball 
dan clapping 

puh-up. 

3. Mahardika, 

I Wyn et al 

2014. 

Pengaruh 

Pelatihan 

Medicine Ball 
Scoop Toss 

dan Medicine 

Ball Throw 
terhadap 

Peningkatan 

Daya Ledak 
Otot Lengan. 

a. Variabel 

bebas : 

pelatihan 
medicine 

ball 

scoop 
toss dan 

medicine 

ball 
throw. 

b. Variable 

terikat : 

daya 
ledak otot 

lengan. 

Two hand 

medicine 

ball put,  
 the 

randomized 

pretest 
posttest 

control 

groups 
design 

Pelatihan 

medicine ball 

scoop toss dan 
medicine ball 

throw 

berpengaruh 
terhadap 

peningkatan 

daya ledak 
otot lengan 

dan terdapat 

perbedaan 

pengaruh 
antara kedua 

pelatihan serta 

Penelitian ini 

meneliti 

tentang 
pengaruhpela

tihan 

medicine ball 
scoop toss 

dan medicine 

ball throw. 
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pelatihan 
medicine ball 

throw 

mempunyai 

pengaruh yang 
lebih baik dari 

pelatihan 

medicine ball 
scoop toss 

terhadap 

peningkatan 
daya ledak 

otot lengan. 

4. 

 
 

 

 
 

 

 

 

Kanca, I 

Nym et al 
2016. 

Pengaruh 

Pelatihan 
Medicine Ball 

Sit-up Throw 

terhadap 
Kekuatan Otot 

Lengan dan 

Otot 

Punggung. 

a. Variabel 

bebas : 
latihan 

medicine 

ball sit-
up throw. 

b. Variable 

terikat : 

kekuatan 
otot 

lengan 

dan otot 
punggung

. 

Tes back 

and leg 
dynamomet

er, the 

randomized 
conrol 

group 

pretest 

posttest 
design. 

Pelatihan 

medicine ball 
sit-up throw 

berpengaruh 

signifikan 
terhadap 

kekuatan otot 

lengan dan 

kekuatan otot 
punggung 

pada siswa 

putra SMP 
Negeri 4 

Singaraja 

tahun 

2015/2016. 

Penelitian ini 

meneliti 
pengaruh 

latihan 

medicine ball 
sit-up throw 

tehadap 

kekuatan otot 

lengan dan 
punggung. 

5. Ulbricht, 

Alexander 
et al 2013. 

Effects of a 

6-Week 
Junior Tennis 

Conditioning 

Program on 
Service 

Velocity 

a. Variabel 

bebas : 
kekuatan 

core, 

resisten 
elastisitas

, latihan 

medicine 

ball. 
b. Variabel 

terikat : 

rotasi 
bahu 

eksternal-

internal. 

Servis 

tennis, 
The Static 

Group 

Comparis
on Group. 

Latihan jangka 

pendek 
pemain tenis, 

menggunakan 

usaha dan 
peralatan 

minimal, 

menghasilkan 

kinerja yang 
lebih baik dan 

mengurangi 

risiko cedera, 
dengan adanya 

peningkatan 

lingkup gerak 
bahu 

eksternal/inter

nal. 

Penelitian ini 

meneliti 
tentang efek 

pemberian 

latihan 
kekuatan 

core, resisten 

elastic dan 

latihan bola 
medicine 

pada atlet 

tennis. 
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