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BAB II 

TINJAUAN PUSAKA 

A. Bola Basket 

1. Definisi bola basket 

Bola basket adalah olahraga yang memainkan sebuah bola  menggunakan 

tangan dan di mainkan oleh lima orang perkelompok. Biasanya olahraga ini 

banyak di mainkan oleh kalangan masyarakat dari remaja sampai orang dewasa 

laki-laki maupun perempuan. Bola basket dimainkan di lapangan berbentuk 

persegi panjang yang di lengkapi ring atau keranjang untuk memasukkan bola 

basket pada kedua sisi lebar lapangan. Ukuran standart lapangan bola basket 

biasanya 28 m X 15 m memiliki daerah lemparan hukuman yang berjarak 5,80 

m. Tinggi papan pantul 2,90 m, sedangkan ring 3,05 m (0,15 m dari tinggi 

papan pantul). Diameter ring bola basket adalah 45 cm, (Mirdayani, 2012). 

Sejarah bola basket pertamakali diciptakan dengan tidak sengaja oleh 

seorang pastor, pada tahun 1891, Dr. James A. Naismith adalah seorang pastor 

asal Kanada. Mahasiswa dari spingfield, Massachusetts, harus membuat suatu 

permainan dalam ruangan tertutup untuk mengisi hari libur siswa musim dingin 

di New England. Karena di lakukan didalam ruangan atau tempat tertutup 

timbul pemikiran permainan yang tidak kasar, dengan tidak ada unsur-unsur 

menendang, menjegal, menarik, dan tidak terlalu susah untuk di pelajari. Maka 

dari itu di bentuklah sebuah gawang yang berbeda yaitu membentuk sebuah 

tiang dengan keranjang di atasnya untuk memasukkan bola basket tersebut. 

Nismith menciptakan suatu permainan yang yang sekarang terkenal sebagai 

olahraga bola basket, selama dua tahun permainan ini mulai berkembangan 
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kemudian James A. Naismith memutuskan bahwa kelompok terbaik terdiri dari 

lima orang perregu (Bhekhti Lestari, 2014). 

2. Teknik Dasar Bola Basket 

Permainan olahraga bola basket harus memperhatikan beberapa teknik 

untuk melakukan permainan bola basket agar para atlet bola basket bisa 

mempunyai skill atau kemampuan yang baik dalam suatu permainan bola 

basket. Ada beberapa gerakan teknik dasar bola basket yaitu : 

a. Passing and catching 

Gerakan melempar bola basket biasanya untuk mengoper kepada teman 

atau rekan satu tim dengan cara passing dan gerakan menangkap bola yang 

biasanya mendapat umpanan dari rekan satu tim dengan menggunakan 

gerakan atau teknik catching (Mirdayanti, 2012). 

Gerakan passing juga terdiri dari beberapa macam teknik yaitu: 

1. Mengoper bola basket setinggi dada (Chest pass) 

 Operan ini digunakan untuk umpan jarak pendek dan cepat sekitar 5 

sampai 7 meter. Dengan melakukan operan seperti teknik ini akan 

menghasilkan kecepatan, ketepatan, dan kecermatan di dalam mengoper 

bola bsket. Operan ini sangatlah membutuhkan power otot lengan yang 

kuat agar operan atau umpanan ini dapat bergerak cepat kepada teman 

atau rekan tim (Dedi, 2013). 

 
Gambar 2.1 Chest pass (Dedi, 2013) 
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2. Mengoper bola basket dari atas kepala (Overhead pass) 

 Operan ini menggunakan lemparan bola basket dari atas kepala, 

pemain yang lebih tinggi sangat memiliki keuntungan jika 

menggunakan teknik ini karena lawan yang postur tubuhnya lebih 

rendah akan sulit menghalangi bola saat lawan menggunakan teknik ini 

(Dedi, 2013). 

 
   Gambar 2.2 Overhead pass (Dedi, 2013) 

 

3. Mengoper bola basket pantulan (Bounce pass) 

 Operan ini digunakan untuk menerobos pertahanan lawan dengan cara 

memantulkan bola basket ke lantai ke arah kanan dan kiri lawan. 

Operan ini sangat mirip dengan teknik gerakan chest pass hanya saja 

teknik ini memiliki perbedaan dengan cara di pantulkan ke lantai 

terlebih dahulu (Dedi, 2013). 

 
Gambar 2.3 Bounce pass (Dedi, 2013) 

 

b. Dribbling 

Gerakan dengan menggiring bola basket untuk mengelabuhi lawan tim 

agar bisa melewati musuh dan mencetak poin ke keranjang musuh (Gusti, 

2012).  
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Mendribbling ada dua cara, yang pertama dengan cara menggiring 

rendah yaitu memainkan bola basket dengan rendah sehingga 

menghasilkan pantulan bola basket yang sedikit cepat dan biasanya 

dilakukan saat posisinya sangat dekat dengan lawan, kedua dengan cara 

mendribbling tinggi yaitu memainkan bola basket dengan santai sehingga 

menghasilkan pantulan yang lambat dan ini biasa digunakan saat musuh 

masih jauh dari posisi lawan (Dedi, 2013). 

 
Gambar 2.4 Dribbling (Dedi, 2013) 

c. Shooting 

Gerakan ini adalah langkah terakhir pada saat atlet mendapatkan 

kesempatan yaitu melempar bola basket ke dalam keranjang atau ring 

musuh untuk mendapatkan poin (Mirdayanti, 2012). Ada beberapa teknik 

menembak (shooting) dalam permainan bola basket adalah sebagai 

berikut: 

1. Tembakan satu tangan (one hand set shoot) 

  Tembakan satu tangan sangat banyak digunakan oleh banyak 

atlet untuk menembak, baik dalam mencetak 2 poin dan 3 poin. 

Akurasi juga sangat di butuhkan saat melakukan suatu tembakan, 

dengan tembakan satu tangan sangat di butuhkan akurasi yang tinggi 

agar dapat mencatak poin untuk timnya, jika suatu tim memiliki 

akurasi yang baik maka akan mengangkat timnya menjadi pemenang 
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di suatu pertandingan bola basket. Hal terpenting saat melakukan 

tembakan satu tangan adalah menggunakan tangan yang paling kuat 

(Dedi, 2013). 

 
Gambar 2.5 One hand set shoot (Dedi, 2013) 

 

2. Tembakan dua tangan (two hand set shoot) 

  Tembakan ini seringkali dilakukan dari jarak yang cukup jauh, 

misalkan melakukan tembakan 3 poin dengan demikian membutuhkan 

akurasi dan power otot lengan yang sangat besar agar bola basket bisa 

terlempar lebih jauh dan tepat pada ring (Dedi, 2013). 

 
Gambar 2.6 Two hand set shoot (Dedi, 2013) 

d. Pivot 

Yaitu gerakan satu kaki biasanya teknik ini digunakan pada saat 

seorang atlet menghindari lawan dengan menggunakan gerakan memutar 

dengan satu kaki sementara kaki lainnya sebagai poros (Mirdayanti, 2012). 
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Gambar 2.7 Pifot (Dedi, 2013) 

e. Lay Up 

Ini bukan merupakan satu gerakan melainkan rangkaian gerakan untuk 

memasukkan bola basket ke dalam ring atau keranjang lawan. Gerakan ini 

dilakukan dengan cara melangkah sebanyak dua kali kemudian 

memasukkan ke dalam ring atau keranjang musuh. Lay-up dilakukan dari 

sebelah kiri atau dari sebalah kanan dari sisi keranjang. Gerakan ini juga 

termasuk gerakan tembakan dari jarak dekat. Gerakan ini juga banyak di 

sebut sebagai tembakan melayang untuk mencetak poin (Gusti, 2014). 

 
Gambar 2.8 Lay-up (Dedi, 2013) 

B. Power 

1. Definisi 

Power atau juga yang di sebut dengan daya ledak ini adalah hasil dari 

kekuatan dan juga kecepatan. Daya ledak juga berguna bagi cabang-cabang 

olahraga seperti: bola basket, sepak bola, bola volli dan cabang-cabang 

olahraga lainnya yang membutuhkan power atau daya ledak yang lebih besar.  
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Salah satu bentuk latihan daya ledak atau power yang sering dilakukan 

oleh orang misalnya menggunakan besi atau mengangkat beban. Biasanya 

pelaksanaannya adalah mengangkat suatu beban atau besi dengan berat badan 

yang di sesuaikan dengan kebutuhan. Daya ledak juga berbanding lurus dengan 

kekuatan otot, maka dalam besar kecilnya power di pengaruhi oleh besar 

kecilnya kekuatan otot (Syuhada, 2013). 

Menurut Ismaryati (2006) menyatakan bahwa power menyangkut suatu 

kekuatan dan kecepatan otot yang dinamis dan ekplosif serta melibatkan 

pengeluaran kekuatan otot yang begitu maksimal dan secepat-cepatnya. 

2. Alat Ukur Power 

Alat yang digunakan untuk pengukuran power pada penelitian ini 

menggunakan vertikal jump test. 

a. Tes vertical jump 

Tes vertical jump dilakukan untuk mengukur seberapa tinggi lompatan 

seseorang dengan cara, seseorang diperintahkan untuk berdiri tegap di dakat 

dinding yang sudah tersedia alat pengukur yaitu papan vertical jump dan 

melompat setinggi-tingginya meraih garis maksimal yang di capainya 

(Haryono dan Pribadi, 2012). 

 

 
Gambar 2.9 Tes Vertical Jump (Ajim, 2017) 
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Cara melakukan :  

1. Berdiri tegap di sebelah dinding dengan tangan meraih keatas. 

2. Persiapan melompat vertical. 

3. Melompat vertical setinggi-tinginya. 

4. Menyentuh papan vertical jump paling atas dengan tangan di 

sentuhkan pada papan vertical jump. 

Test ini bertujuan untung mengukur power pada ekstremitas bawah, 

alat yang digunakan adalah papan vertical jump. 

Rata-rata power pada laki-laki antara 2-2,5 HP, sedangkan pada wanita 

antara 1,5-2 HP. Cara mengukur besarnya h1 adalah saat posisi responden 

berdiri biasa dengan raihan tangan keatas dengan dikurangi posisi saat 

raihan jongkok, dan cara mengukur besarnya h2 adalah pada saat posisi 

responden melompat dan jangkauan paling atas dikurangi raihan biasa saat 

berdiri biasa (Pambudi, 2011). 

Rumus : 

 

Power = BB 𝑥
(h1+h2)

h1
 𝑥 

√g −h2

2
 = ...Kg m/dt 

 

 
Tabel 2.1 Penilain Lompat Tegak (Marc Briggs, 2013) 

Skor Pria Wanita 

Excellent >70 >60 

Very Good 61-70 51-60 

Above Average 51-60 41-50 

Average 41-50 31-40 

Below Average 31-40 21-30 

Poor 21-30 11-20 

Very Poor <21 <11 
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C. Ekstremitas Bawah 

1. Otot Tungkai 

Tungkai adalah alat gerak yang digunakan untuk menggerakkan anggota 

tubuh bagian bawah. Tubuh bagian bawah juga sangat berperan penting untuk 

berjalan, berlari, melompat dan menendang. Tulang tungkai ada beberapa 

diantaranya seperti tulang femur, pattela, tibia, fibula dan kaki. Semua tulang 

tersebut saling berhubungan antara satu dan yang lainnya. Terdapat juga 

berbagai otot-otot tungkai pada ekstremitas bawah. 

Otot tungkai memiliki banyak otot yang terdapat pada tungkai. Seperti 

halnya anggota tubuh bagian atas, anggota tubuh bagian bawah dihubungkan 

dengan badan  oleh sebuah sendi yang terdiri dari tiga bagian, yaitu tungkai 

atas, tungkai bawah dan kaki (Budi, 2013). 

Otot tungkai atas juga terbagi menjadi bermacam-macam otot yang 

diantaranya yaitu :  

a. Otot abduktor yang terdiri atas : muskulus abduktor maldanus yang terletak 

di sebelah dalam, muskulus abduktor brevis sebelah tengah, dan muskulus 

abduktor longus sebelah luar, ketiga otot ini menjadi satu dan di sebut 

abduktor femoralis (Budi, 2013). 

b. Muskulus ekstensor yang terdiri atas : muskulus rektus femoris, muskulus 

vustus lateralis eksternal, muskulus vustus medialis internal, muskulus 

fustus intermedial (Budi, 2013). Semua ini adalah termasuk dari bagian 

otot terbesar. Otot fleksor femoris yang berada di bagian belakang paha 

yang terdiri dari biseps femoris atau otot kepala dua, yang berfungsi untuk 

membengkokan paha dan meluruskan tungkai bawah, muskulus semi 

membranous, otot yang berbentuk seperti selaput, yang berfungsi sebagai 
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pembengkok tungkai bawah, muskulus semi tendinosus adalah otot yang 

seperti urat, yang berfungsi membengkokkan urat bawah serta 

memutarkan kedalam, muskulus misartorius atau yang di sebut juga 

sebagai otot penjahit, bentuknya memanjang seperti pita, yang berada di 

bagian paha, yang berfungsi untuk eksorotasi pada femur (Budi, 2013). 

Otot tungkai bawah juga terbagi menjadi bermacam-macam otot yang 

diantaranya yaitu :  

a. Muskulus tibialis anterior, yang berfungsi untuk mengangkat bagian 

pinggir kaki bagian tengah dan membengkokkan kaki. 

b. Muskulus ekstensor talangus longus, yang berfungsi untuk meluruskan 

jari-jari kaki. 

c. Tendon arciles, Berfungsi untuk meluruskan kaki di sendi tumit dan 

membengkokkan tungkai bawah lutut. Tendon ini berpangkal pada 

kondilus tulang kering, melintang dan melekat pada kondilus lateralis 

tulang paha, yang berfungsi memutar tibia ke medial. 

d. Otot Gastrocknemius, berpangkal pada betis, uratnya melewati tulang jari 

dan melekat pada ruas empu jari, yang berfungsi untuk membengkokkan 

empu jari. 

e. Otot flexor hallucis longus berpangkal pada selaput antara tulang dan 

melekat pada pangkal tulang kaki, yang berfungsi sebagai pembengkok 

kaki di sendi tumit dan telapak kaki sebelah dalam. 

f. Otot ekstensor digitorum brevis, letaknya di punggung kaki, berfungsi 

untuk meluruskan jari kaki. 
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Gambar 2.10 Otot-otot tungkai manusia (Budi, 2013) 

Keterangan gambar : 

1. Tensor Fasia Lata 

2. Vastus Lateralis 

3. Tibialis Anterior 

4. Peroanus Longus 

5. Ekstensor Digitorum Longus 

6. Ekstensor Atas 

7. Retikula bawah 

8. Tendon Ekstensor 

9. Maleolus Medialis 

10. Soleus 

11. Tibia 

12. Gastrocknemius 

13. Tendon Sartorius 

14. Patela 

15. Vastus Medialis 

16. Rektus Femoris 

17. Sartorius 

18. Abduktor Paha 

19. Gluteus Maksimus 

20. Abduktor 

21. Paha Medial 

22. Paha Lateral 

23. Popliteum 

24. Kepala Otot Gastrokmenius 

25. Tendon Akhilles 

26. Calcaneus 

  Penggerakan pada tungkai dan extensor pergelangan kaki adalah otot 

quadricepc extensor, gastrocnemius dan gluteus maximus. Quadiceps 

extensor terdiri dari empat macam otot yaitu otot rectus femoris, vastus 
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lateralis, vastus intermedialis dan vastus medialis, otot ini mempunyai peran 

untuk mendorong kedepan dan melompat (Fitria, 2006). 

D. Dynamic Stretching 

1. Definisi Dynamic Stretching 

Stretching merupakan suatu metode atau suatu cara yang tujuannya untuk 

peningkatan suatu otot dan persendian dan stretching juga untuk 

meningkatkan dan menjaga suatu flexibility dan mobilitas dari otot tersebut. 

Latihan atau gerakan stretching mampu mengurangi terjadinya suatu cidera 

pada tubuh manusia (Junaidi, et al. 2017). 

 

 
Gambar 2.11 Frontal Plane Leg Swings (Tromble, 2010) 

Cara melakukannya : 

1. Beri arahan kepada sempel untuk berdiri tegak lurus. 

2. Kemudian perintahkan sempel untuk mengayun salah satu kaki ke arah 

depan dan belakang. 

3. Arahkan kepada sempel untuk melakukan gerakan seperti diatas. 

4. Dilakukan sebanyak 3 set dengan setiap 1 setnya 10 kali repetisi. 
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Gambar 2.12 Butt Kickers (Tromble, 2010) 

Cara melakukannya : 

1. Arahkan sempel untuk berdiri tegap.  

2. Beri arahan kepada sempel untuk mengayunkan salah satu kaki kearah 

belakang secara bergantian. 

3. Diakukan sebanyak 3 set dengan setiap 1 setnya 10 kali repetisi. 

Indikasi dan kontraindikasi dari dynamik stretching menurut Kisner dan 

Colby pada tahun 2016 sebagai berikut : 

a. Indikasi 

1. Terbatasnya ROM karena jaringan lunak kehilangan ekstensibilitas 

akibat kontraktur dan penbentukan jaringan parut. 

2. Keterbatasan kmampuan atau disabilitas. 

3. Terjadi kelemahan otot dan pemendekan jaringan. 

b. Kontraindikasi 

1. Terdapat inflamasi akut atau proses infeksi (pembengkakan). 

2. Pemendekan jaringan lunak atau kelemahan berat pada otot. 

3. Terdapat nyeri tajam pada gerak sendi atau pemanjangan otot. 

4. Terjadi penyambungan tulang yang belum sempurna. 
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2. Neurofisiologis Dynamik Stretching 

Sifat neurologis pada unit muskulotedinosa dapat mempengaruhi otot 

terhadap peregangan terutama dua organ sensoris yaitu glendon otot dan 

organ tendon golgi. Ketika otot di renggangkan gaya peregangan diteruskan 

ke serabut otot melalui jaringan ikat (Endomisium dan Perimisium) ketika 

pemanjangan awal terjadi tegangan akan meningkat dengan tajam pada satu 

titik sehingga terjadi gangguan mekanis (dipengaruhi oleh perubahan saraf 

dan biomekanis) ketika gaya regangan dilepaskan maka tiap-tiap sarkomer 

akan kembali kesemula dikarnakan kecenderungan otot mengalami elastis 

yaitu kembali ke panjang istirahatnya setelah dilakukan peregangan secara 

singkat (Kisner dan Colby, 2016). 

E. Latihan Plyometrik Depth Jump 

1. Definisi Latihan Plyometrik 

Latihan plyometrik adalah salah satu latihan yang favorit yang banyak 

digunakan oleh para pelatih-pelatih atlet, terutama kepada cabang olahraga 

yang membutuhkan daya ledak otot tungkai dan otot lengan, seperti misalkan 

pada olahraga bola basket yang sangan membutuhkan lompatan yang tinggi 

untuk memasukkan bola basket ke dalam ring atau keranjang maka di 

butuhkan power atau daya ledak otot tungkai, dengal latihan pliometrik 

banyak para pelatih memberikan latihan ini kepada para atletnya. 

Kata plyometrics berasal dari bahasa Yunani “pletyhuen” yang artinya 

memperbesar ukuran (Abdillahtulkhaer, 2016). Latihan pliometrik berasal 

dari Negara Eropa Timur, yang dikenal sebagai latihan lompatan atau 

melompat (jumping training). Sebagaimana diketahui bahwa Eropa Timur 

pada tahun 1970-an yang terkenal dengan atlet-atletnya yang sangat luar biasa 
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dalam mencapai prestasi dalam cabang atlentik, senam, dan angkat besi. 

Ternyata ada rahasia di balik itu semua yaitu terletak pada metode latihannya 

yang dilakukan (Suratmin, 2016). 

Pliometrik adalah latihan-latihan yang bertujuan untuk menghubungkan 

gerakan kecepatan dan kekuatan untuk menghasilkan gerakan-gerakan 

eksplosif. Istilah ini sering digunakan dalam menghubungkan gerakan 

lompatan yang berulang-ulang atau juga disebut  latihan reflek regang, untuk 

menghasilkan reaksi yang eksplosif (Suratmin, 2016). 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu latihan 

pliometrik adalah metode latihan yang tepat untuk meningkatkan daya ledak 

otot dengan bentuk kombinasi latihan isometrik dan isotonik (eksentrik-

konsentrik), yang menggunakan pembebanan dinamik. Metode plyometrik 

sebagai salah satu cara yang paling baik untuk mengembangkan dan 

meningkatkan power pada cabang olahraga (Suratmin, 2016).  

Regangan yang terjadi secara mendadak sebelum otot berkontraksi 

kembali atau suatu latihan yang sangat memungkinkan otot-otot untuk 

mencapai suatu kekuatan yang maksimal dan waktu yang sesingkat mungkin 

(Romei, 2010). 

2. Depth Jump 

Depth jump adalah bentuk latihan dari pliometrik yang bertujuan untuk 

peningkatan atau meningkatkan suatu power tungkai seseorang dengan cara 

melompat dari bangku kemudian mendarat dengan berhati-hati, disusul 

dengan melompat setinggi-tingginya, di dalam melakukan suatu latihan depth 

jump fokus latihan dengan 60% kekuatan dan 40% kecepatan (Zadah, 2009). 
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Gambar 2.13 Depth jump (zadah, 2009) 

3. Neurofisiologis Depth Jump 

Ketika dilakukan depth jump otot mengalami penarikan sehingga 

menyebabkan pengembangan kekuatan elastisitas otot. Depth jump 

merupakan salah satu latihan yang sangat baik untuk peningkatan reaktif atau 

eksentrik. Pada  depth jump akan berpengaruh pada otot-otot tungkai karena 

secara fisiologi terjadi efek regang (Stretch reflec) reflek ini merupakan salah 

satu reflek tercepat pada tubuh manusia karena secara langsung reseptor 

sensorik dalam otot (Muscle Spindle) reflek ini berlangsung lebih lambat 

karena rangsangan yang di terima disalurkan terlebih dahulu disalurkan 

kesusunan saraf otak sebelum terjadi kontraksi. Karena pada dasarnya dasar 

dalam latihan plyometrik yaitu peregangan cepat.  

Komponen penting gerakan cepat di sebut sebagai proprioritas reseptor 

yang ditemukan didalam muscle spindle dengan tujuan mengirim informasi 

kesistem saraf pusat sehingga terjadi kontraksi otot yang selanjutnya akan 

diterima oleh golgi tendon organ yang bertujuan mengurangi beban otot 

(Hasanah, 2013). 
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4. Dosis Latihan Depth Jump

Tabel 2.2 Dosis Latihan Dept Jump 

Minggu ke- Tinggi Box Set Repetisi Waktu Istirahat 

1 40 Cm 5 8x 1 Menit 

2 40 Cm 5 8x 1 Menit 

3 40 Cm 5 8x 1 Menit 

4 40 Cm 5 8x 1 Menit 
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