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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Olahraga   

 Olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk 

memelihara gerak (mempertahankan hidup) dan meningkatkan kemampuan gerak, 

meningkatkan kualitas hidup (Ahmadi, 2007). Sedangkan menurut Gale Encyclopedia 

of Medicine (2008), olahraga adalah aktivitas fisik yang direncanakan, terstruktur, dan 

dikerjakan secara berulang dan bertujuan memperbaiki atau menjaga kesegaran 

jasmani.  

Olahraga mempunyai arti penting dalam memelihara kesehatan dan 

menyembuhan tubuh yang tidak sehat (Mutohir & Maksum, 2007). Kegiatan ini dalam 

perkembangannya dapat dilakukan sebagai kegiatan yang menghibur, menyenangkan 

atau juga dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi (Ramadhani, 2008). 

Menyadari akan manfaat olahraga, maka kecenderungan dalam melakukan aktivitas 

olahraga oleh sebagian masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kesegaran jasmani 

sedangkan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan prestasi (Ansori, 2011).  

Olaharaga menurut jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Olahraga aerobik adalah aktivitas fisik yang dirancang untuk meningkatkan 

konsumsi oksigen dan meningkatkan fungsi sistem respirasi dan sistem kardiovaskular 

(Dorland’s, 2007).  

2. Olahraga anaerobik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang memerlukan oksigen 

dalam pelaksanaannya, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan massa otot dan 

tonus otot (CDC, 2011). 
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B. Bola Basket 

Pada tahun 1891, seorang bernama James A. Naismith menciptakan dan 

mengembangkan permainan bola basket di YMCA (Young Man Christian 

Association), Massachusett, Amerika Serikat (Chandra & Sanoesi, 2010). Permainan 

bola basket berkembang pesat ke seluruh dunia,  pada tahun 1924 bola basket pertama 

kali didemontrasikan pada Olimpiade di Paris (Sutrisno & Khafadi, 2010). Permainan 

bola basket dibawa ke Indonesia oleh bangsa Belanda dan diperkenalkan oleh Tonny 

When Dai Wimlatumenten (Chandra & Sanoesi, 2010). 

Bola basket merupakan permainan beregu yang sangat menarik di mana dua 

regu saling berhadapan untuk memungkinkan kontak langsung antar pemain (Wisahati 

& Santosa, 2010 ). Permainan bola basket adalah permainan yang dilakukan secara 

beregu dan setiap regu terdiri dari 5 orang (Chandra & Sanoesi, 2010). Keterampilan-

keterampilan perorangan seperti tembakan, umpan dribel, dan rebound, serta kerja tim 

untuk menyerang atau bertahan, adalah persyaratan agar berhasil dalam memainkan 

olahraga ini (Oliver, 2007). Untuk memenangkan pertandingan, diharapkan setiap 

anggota regu dapat mengombinasi dan mengoordinasi teknik-teknik dasar dalam bola 

basket dengan memperhatikan ruang gerak dan ukuran (Wisahati & Santosa, 2010 ). 

Menurut Chandra & Sanoesi (2010), mengatakan bahwa teknik-teknik dasar 

dalam permainan bola basket meliputi sebagai berikut : 

1. Operan (Passing)   

Passing atau operan merupakan jantung dari permainan bola basket, karena 

permainan bola basket yang baik dibangun dari operan yang akurat. Pada umumnya 

passing dapat dilakukan dengan cepat dan keras, tetapi tidak liar sehingga bola dapat 

dikuasai oleh teman yang menerimanya (Sutrisno & Khafadi, 2010).  
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Menurut Chandra & Sanoesi (2010), passing dasar yang harus dikuasai pemain, 

yaitu : operan dada (chest pass), operan pantul (bounce pass), operan dari atas kepala 

(overhead pass), baseball pass, underhand pass dan hook pass. 

 

Gambar 2.1 Hook Pass (Chandra & Sanoesi, 2010). 

2. Menggiring (Dribbling) 

 Menggiring bola adalah salah satu cara yang diperbolehkan dalam peraturan 

untuk membawa lari bola ke segala arah. Seorang pemain boleh membawa bola lebih 

dari satu langkah asalkan bola sambil dipantulkan baik dengan berjalan atau berlari 

(Sutrisno & Khafadi, 2010). 

Menurut Chandra & Sanoesi (2010), teknik dasar dribel, antara lain: 

a. Dribel tinggi, dilakukan dengan tujuan untuk menggiring bola sambil berjalan atau 

berlari pelan-pelan ke depan. Biasanya dribel tinggi ini dipergunakan pada saat jauh 

dari penjagaan lawan. 
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Gambar 2.2 Drible Tinggi (Chandra & Sanoesi, 2010).  

b. Dribel rendah, dilakukan dengan tujuan menghindari lawan yang ingin merebut bola 

dan dilaksanakan dengan tempo yang lambat/cepat sambil mencari arah/jalan untuk 

menghindarinya. Biasanya dribel rendah ini juga dilakukan untuk melakukan terobosan 

ke arah pertahanan lawan. 

 

Gambar 2.3 Drible Rendah (Chandra & Sanoesi, 2010). 

3. Menembak (Shooting) 

 Shooting merupakan teknik memasukkan bola basket ke dalam ring basket. 

Menurut Sutrisno & Khafadi (2010), teknik dasar menembak (shooting) antara lain : 
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a. Menembak diam di tempat (set shoot) 

 Menembak diam di tempat (set shoot) merupakan teknik menembak ke ring 

basket tanpa berpindah tempat. Teknik ini di bagi menjadi 2 (dua) teknik, yaitu 

menembak diam di tempat (set shoot) dengan satu tangan dan menembak diam di 

tempat (set shoot) dengan dua tangan (Chandra & Sanoesi, 2010).  

 

Gambar 2.4 Menembak Dengan Satu Tangan (Chandra & Sanoesi, 2010). 

 

Gambar 2.5 Menembak Dengan 2 Tangan (Chandra & Sanoesi, 2010). 
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b. Menembak sambil melompat (jump shoot) 

Jenis tembakan ini merupakan teknik tembakan yang cukup sulit dilakukan, 

karena merupakan gerakan yang kompleks dan gerakannya terdiri atas unsur loncatan, 

tembakan, dan ketepatan waktu pada saat melepaskan bola. Kombinasi ketiga unsur 

inilah yang menunjukkan keberhasilan tembakan (Sutrisno & Khafadi, 2010). 

Menurut Wisahati & Santosa (2010 ) Jump shot pada permainan basket dapat 

dilakukan dengan dua (2) cara, yaitu tembakan meloncat dengan dua tangan dan 

tembakan sambil meloncat dengan satu tangan. 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tembakan Meloncat Dengan Satu Tangan (Sutrisno & Khafadi, 2010). 

 

Gambar 2.7 Tembakan Meloncat Dengan Satu Tangan (Wisahati & Santosa, 2010 ). 
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c. Lay up shoot  

 Tembakan ini lebih kompleks dibanding dengan tembakan dengan meloncat, 

karena gerakannya terdiri atas lari, loncat, langkah, lompat dan menembak (Sutrisno & 

Khafadi, 2010). Teknik dasar ini bisa dilakukan dari arah sebelah kiri papan atau 

sebelah kanan papan (ring basket), apabila dilakukan dari sebelah kanan, maka kaki kiri 

merupakan kaki tumpuan dan langkah pertama dilakukan oleh kaki kanan, dan 

sebaliknya (Chandra & Sanoesi, 2010).  

 

Gambar 2.8 Lay Up Shoot  (Sutrisno & Khafadi, 2010).  

C. Melompat Vertikal (Vertical Jump) 

1. Pengertian Melompat Vertikal 

 Melompat vertikal adalah keterampilan motorik yang tampil di beberapa 

olahraga saat melakukan gerakan seperti menyerang dan menghalangi bola voli, 

rebound dalam bola basket, antara lain (gheller et al, 2014). Menurut Ostijic (2010) 

melompat vertikal adalah suatu kemampuan untuk naik ke atas melawan gravitasi 

dengan menggunakan kemampuan otot.  
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Pada melompat vertikal terdiri dari beberapa fase yaitu: countermovement, 

propulsion, flight, dan landing. Mekanisme dari gerak melompat vertikal diawali 

dengan gerakan countermovement merupakan awal gerakan dimana pada fase ini 

diawali dengan berdiri tegak lalu melakukan fleksi hip, knee, dan ankle joint, 

propulsion merupakan lanjutan dari gerakan countermovement dimana gerakan ini 

diawali dengan fleksi hip, knee dan ankle joint menuju gerakan take off, flight fase ini 

diawali gerakan take off menuju landing, landing terdiri dari gerakan landing untuk 

menuju end of movement (Grimshaw, 2007).  

Otot adalah salah satu komponen pendukung dalam melakukan melompat 

vertikal yang dapat menghasilkan gerakan serta kekuatan. Kemampuan melompat 

vertikal adalah produk kekuatan otot dan kecepatan otot, untuk menghasilkan daya 

ledak tubuh bagian bawah dari seorang pemain menjadi faktor penting untuk mencapai 

tinggi maksimum lompatan vertikal (harmandeep et al, 2015).  

2. Alat Ukur Menggunakan Vertical jump test

Vertical jump test dikenal juga dengan nama sargent test. Tinggi lompatan 

vertikal diukur sebelum dan sesudah latihan (Chhaya et al, 2013). Menurut Mackenzie 

(2007), cara mengukur tinggi lompatan vertical sebagai berikut : 

a. Atlet warming up selama 10 menit.

b. Atlet ujung jari nya di beri kapur.

c. Atlet berdiri sisi ke dinding, menjaga kedua kaki yang tersisa di tanah, mencapai

setinggi mungkin dengan satu tangan dan menandai dinding dengan ujung jari (M1). 

d. Atlet dari posisi statis dengan awalan jongkok rendah melompat setinggi mungkin

dan menandai dinding dengan kapur pada jari-jarinya (M2). 
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e. Asisten atau pengukur mencatat jarak antara M1 dan M2. 

f. Atlet mengulangi tes 3 kali. 

g. Asisten menghitung rata-rata dari jarak yang dicatat dan menggunakan nilai ini untuk 

menilai atlet 

 

 

Gambar 2.9 Vertical Jump Test (Chhaya et al, 2015) 

Setelah didapatkan ketinggian lompatan, maka kita dapat menjadikannya 

sebagai indikator kekuatan kaki atau daya ledak otot tungkai kita dengan mencocokan 

tinggi lompatan dengan tabel di bawah ini. 

 

 

 



16 
 

Table 2.1 Penilaian Melompat Vertikal (Briggs, 2013).  

 

D. Latihan Plyometric Single Leg Jump  

 Latihan plyometric adalah gerakan lompat, melompat-lompat, dan latihan 

melompat yang menggunakan siklus pemendekan peregangan unit otot, secara 

konsisten telah ditunjukkan untuk meningkatkan produksi kekuatan otot dan daya otot. 

Secara khusus, produksi gaya otot yang cepat meningkat, ditambah dengan peningkatan 

gaya isometrik maksimum yang lebih besar. Adaptasi fisiologis ini telah memfasilitasi 

peningkatan ketinggian lompat vertikal dan penurunan pada waktu sprint dan 

percepatan (Thomas et al, 2009). Latihan plyometric telah ditunjukkan untuk 

meningkatkan kinerja lompatan dalam banyak olahraga. Latihan ini menggabungkan 

kekuatan dengan kecepatan gerakan untuk menghasilkan tenaga, dengan menggunakan 

refleks-refleks otot myotatic untuk menghasilkan reaksi eksplosif (Vassil et al, 2012). 

Latihan plyometric merupakan rangkaian gerakan cepat dan kuat yang 

melibatkan kontraksi ekstrovert dan kontraksi introvert yang kuat. Secara fisiologis, 

terbukti bahwa, jika otot sebelum kontraksi mengalami ketegangan yang paling kuat 

dan akan berkontraksi lebih cepat dari pada sebelumnya (Najafzadeh & Foroghipour, 

2014).  Latihan plyometrics mendidik otot untuk melakukan pra-peregangan sebelum 
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melompat yang menyebabkan otot menyimpan energi potensial di dalamnya sehingga 

alat bantu untuk melompat lebih tinggi (harmandeep et al, 2015).  

Single leg jump merupakan salah satu latihan plyometric yang mudah dilakukan 

untuk menambah tinggi lompatan. Single leg jump adalah gerakan berdiri di atas 1 kaki 

dengan countermovement ; peledak melompat untuk tinggi maksimum (Donoghue et 

all, 2011). Pergeseran bobot ke masing-masing tumit saat mendarat untuk 

mengaktifkan gluteus maximus dengan tahanan pendaratan sebentar (Francesco et al, 

2013). Saat countermovement dieksekusi lebih awal untuk melompat, energi elastis 

disimpan dalam otot soleus dan gastrosenimus medial sehingga menyimpan energi 

potensial di dalamnya sebagai alat bantu untuk melompat lebih tinggi (Harmandeep et 

al, 2015).  

 

Gambar 2.10 Single Leg Jump (Davies et al, 2015) 

  



18 
 

Kemampuan untuk melompat dengan take off single leg dari run-up dapat 

diperbaiki dengan meningkatkan ambang batas tekuk yang secara efektif mengubah 

posisi dan mengubah tinggi pusat massa. Faktor fisiologis yang membatasi adalah 

kemampuan kaki take-off untuk menahan dan menyimpan besar jumlah kekuatan 

selama fase eksentrik dan efektif digunakan kembali saat energi tersimpan di fase 

konsentris berikutnya (Ham et al, 2007). Jika otot sebelum kontraksi mengalami 

ketegangan yang paling kuat dan akan berkontraksi lebih cepat mengembangkan 

operasi kekuatan yang lebih eksplosif pada otot untuk performa lompatan (Najafzadeh 

& Foroghipour, 2014).  


