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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Olahraga merupakan suatu kebutuhan manusia agar membuat tubuh supaya 

menjadi lebih sehat. Olahraga dilakukan untuk menjaga bahkan meningkatkan 

kebugaran jasmani dan kesehatan tubuh agar mendapatkan kondisi fisik yang 

sehat dan prima. Kehidupan modern pada saat ini membuat manusia sadar 

terhadap pentingnya berolahraga. Menurut Abraham (2010) adanya peminat 

terhadap olahraga semakin meningkat pesat baik sebagai, tontonan, hobi, 

kebugaran, hiburan bahkan sebagai mata pencaharian. 

Bola basket merupakan cabang olah raga berkelompok yang dimainkan oleh 

2 kelompok yang terdiri dari 5 orang dalam setiap kelompoknya, bertujuan untuk 

memasukan bola kedalam keranjang dengan tujuan mencetak angka (PERBASI, 

1994 dalam Nordin, 2014). Salah satu olahraga yang diminati dari berbagai 

kalangan masyarakat yaitu bola basket, saat ini perkembangan bola basket di 

Indonesia sangat pesat dilihat dari banyaknya tim-tim bola basket tanah air dan 

juga banyak atlet-atlet muda dari tingat junior hingga tingkat profesional.  

Dalam permainan bola basket dibutuhkan komponen fisik yang kompleks, 

diantaranya kelincahan, keseimbangan, kekuatan, kecepatan, daya tahan, 

kelentukan, koodinasi (Muhyi, 2009). Komponen keterampilan juga tidak kalah 

penting dalam bola basket, komponen tersebut adalah power untuk melompat 

keatas. (Wissel, 2000 dalam, Devita, 2013). Pada siswa SMA Mantup 

didapatkan nilai rat-rata kekuatan otot tungkai bawah yang lemah, 
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siswa rata-rata hanya memiliki nilai loncatan 31-40 cm (Pratama, 2013), 

sedangkannilai yang baik pada loncatan yaitu 41-50 cm (Bringgs, 2013). 

Gerakan melompat keatas berfungsi untuk memasukan bola dari lompatan yang 

sangat tinggi dengan cara memberikan tumpuan kaki terakhir sebelum 

melompat, dan mengusahakan lompatan tersebut mendekati gawang atau papan 

ring agar bola sedekat mungkin dengan ring tersebut (Wissel, 2000 dalam, 

Devita, 2013) 

Ekspolsive power merupakan hal yang penting bagai seorang atlet dalam 

mncapai performa terbaik agar mencapai prestasi yang baik oleh karena itu 

latihan pliometrik adalah suatu metode latihan yang baik untuk mencapai 

eksposive power yang baik (Radcliffe dan Farentinos, 2002). Latihan pliometrik 

dapat meransang berbagai perubahan dalam sistem dalam tubuh seperti sistem 

neuromuscular, meningkatkan kemampuan otot dalam memberikan tanggapan 

yang lebih efektif dan kuat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Salah 

satu ciri khas dalam latihan pliometrik adalah pengkondisian sistem 

neuromuscular sehingga memungkinkan adanya perubahan-perubahan arah 

yang lebih efektif dan lebih baik. Metode  pliometrik adalah salah satu cara 

dalam meningkatkan ekplosive power yang dapat dilakukandalam berbagai 

cabang olahraga yang menggunakan power didalamnya, misalnya permainan 

bola voli, sepak bola, bola basket, lari, angkat beban (Impellizzeri, 2008). 

Squat Jump merupakan metode didalam latihan pliometrik, menurut Ansori 

tahun (2011) squat jump diawali dengan gerakan lutut yang ditekuk hingga 

dalam keadaan squat, lalu memberikan tekanan pada kaki sehingga badan 

terdorong keudara dan pada saat mendarat lakukan tekukan lutut seperti diawal 

dan lakukan gerakan tersebut secara berulang. Dalam meningkatkan power grup 
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otot gerak bawah dilakukan dengan berbagai metode dan juga memperhatikan 

bebanya, terutama yang berhubungan dengan intensitas, lama dalam latihan, 

interval, dan ketepatan dalam gerakanya. 

Dalam melihat kekuatan otot gerak bawah dapat diukur dengan menggunakan 

metode pengukuran, dan metode pengukuran menggunakan vertical jump test 

(Novianti, Winaya dan Tianing, 2014). Untuk melihat peningkatan dalam 

kekuatan otot gerak bawah menggunakan vertical jump test sebagai 

parameternya. Tes ini dilakukan dengan cara berdiri di samping papan atau 

tembok dengan satu sisi tangan lurus keatas, lalu meloncat keatas setingi-

tinginya dan menyentuh papan. Tes ini dilakukan  dua kali, penilaian tes ini 

dilakukan dengan cara membandingkan tinggi awalan sebelum melompat 

dengan jarak tempuh loncatan yang diraih setelah melompat.  

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan didapatkan bahwa siswa SMA 

Negeri 2 Bondowoso pada ekstrakurikuler basket latihan yang digunakan 

banyak berfokus pada latihan endurance hal ini dapat juga bermasalah terhadap 

kemampuan melompat yang berfungsi untuk melakukan rebound, jump shoot 

dan juga teknik lainya. 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan maka peneliti lebih tertarik 

dalam meneliti vertical jump dengan judul pengaruh latihan squat jump terhadap 

peningkatan vertical jump. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada penggaruh latihan squat jump terhadap peningkatan vertical jump 

pada pemain Basket SMA 2 Negeri Bondowoso? 
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C. Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh latihan squat jump terhadap peningkatan vertical jump 

pada pemain Basket SMA 2 Negeri Bondowoso. 

D. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui nilai vertical jump sebelum diberkan latihan squat jump pada 

pemain basket SMA Negeri 2 Bondowoso. 

2. Mengidentifikasi nilai vertical jump setelah diberikan latihan squat jump pada 

pemain basket SMA Negeri 2 Bondowoso. 

3. Menganalisis pengaruh latihan squat jump terhadap pemain basket SMA 

Negeri 2 Bondowoso. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Peneltian 

Menambah pengetahuan bagi penulis kususnya dalam penelitan yang 

berkaitan dengan pengaruh latihan squat jump terhadap peningkatan vertical 

jump pada pemain basket SMA Negeri 2 Bondowoso. 

2. Lokasi Peneltian 

Memberikan wawasan dan penanganan yang tepat dalam meningkatkan 

vertical jump pada pemain. 

3. Institusi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi reverensi ilmu bagi tenaga kesehatan 

dalam meningkatkan vertical jump dengan menggunakan latihan squat jump. 
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F. Keaslian Penelitian  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

No Nama Peneliti, 

Tahun, dan Judul 

Penelitian 

Instrumen 

Peneliti 

Hasil Peneliti Perbedaan Penelti 

1 Fandi Febriadi, 

Perbedaan 

Pengaruh Latihan 

Single leg speed 

hop dengan latihan 

Knee Tuck Jump 

Terhadap 

Peningkatan Daya 

Ledak Otot 

Tungkai Pada 

Futsal. 

2016 

Single Leg Speed 

Hop, dan Kne 

Tuck Jump 

Terdapat 

peningkatan 

kekuatan otot 

setelah latihan 

tetapi tidak ada 

perbedaan 

yang 

signifikan dari 

single leg 

speed hop dan 

knee tuck jump 

Pada subyek 

penelitian. 

Peneliti 

sebelumnya 

menggunakan 

subyek 

mahasiswa UKM 

Futsal Universitas 

‘Aisyiyah 

Yogyakarta 

sedangkan 

peneliti 

selanjutnya 

menggunakan 

objek basket 

SMA Negeri 2 

Bondowoso.  

Variabel yang 

digunakan 

peneliti 

sebelumnya sing 

leleg speed hop 

dan knee tuck 

jump dan peneliti 

selanjutnya squat 

jump.  

2 Budiman Angung 

Pratama, Pengaruh 

Latihan Pliometrik 

Lateral Jump Over 

Barier Dan Lateral 

Jump with Single 

leg Terhadap Daya 

Ledak Otot 

Tungkai. 

2013 

Lateral Jump 

Over Barrier dan 

Lateral Jump with 

Single Leg  

Terdapat 

pengaruh 

latihan 

terhadap daya 

ledak otot 

tungkai namun 

latihan lateral 

jump over 

barrier unggul 

dari latihan 

lateral jump 

with single leg 

Subyek yang 

digunakan 

peneliti 

sebelumnya 

adalah siswa 

SMA Negri 1 

Mantup 

sedangkan 

peneliti 

selanjutnya 

adalah siswa 

SMA Negeri 2 

Bondowoso. 

Variabel yang 

diteliti oleh 

peneliti 

sebelumnya 
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adalah lateral 

jump over barrier 

dan lateral jump 

with single leg 

dan peneliti 

selanjutnya 

adalah squat 

jump.  

3 Ferdi Zulkarnain 

Pengaruh Latihan 

Squat jump dan 

Skipping Terhadap 

Peningkatan Power 

Tungkai Pada 

Tendangan Pinalti 

Squat Jump dan 

Skipping 

Terdapat 

peningkatan 

kekuatan otot 

setelah latihan, 

tetapi tidak ada 

perbedaan 

yang 

signifikan dari 

squa jump dan 

skipping 

Terdapat 

perbedaan di 

variabel 

penelitian 

mengunakan 

squat jump dan 

skipping 

penelitian 

selanjutnya yaitu 

squt jump, dan 

pada Subyek 

penelitian 

sebelumnya yaitu 

pada Siswa SMP 

Negeri 1 

Purbalinggo dan 

penelitian 

selanjutnya yaitu 

SMA Negeri 2 

Bondowoso. 

4 Hayyu Fathil 

Hasanah, 

Perbandingan 

Pengaruh 

Pliometrik Single 

Leg Tuck Jump 

Dengan Dept Jump 

Terhadap 

Peningkatan Nilai 

Vertical Jump 

Basket Di UMM 

Single Leg Tuck 

Jump dan Dept 

Jump 

Terdapat 

pengaruh 

kekuatan otot 

tungkai bawah 

setelah 

melakukan 

latihan, namun 

latihan single 

leg tuck jump 

lebih memiliki 

pengaruh 

terhadap 

peningkatan 

nilai vertical 

jump 

dibandingkan 

dengan latihan 

dept jump. 

Subyek yang 

diteliti yaitu 

mahasiswa basket 

UMM sedangkan 

penelitian 

selanjutnya yaitu 

siswa SMA 

Negeri 2 

Bondowoso, dan 

variabel 

penelitian berbeda 

yaitu squat jump 

dan penilitian 

sebelumnya yaitu 

single leg tuck 

jump dan dept 

jump 
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5 Adi Nugraha, 

Pengaruh Latihan 

Core Stability Pada 

Latihan Squat Jump 

Terhadap 

Peningkatan Power 

Otot Tungkai Pada 

Badminton 

Core Stability dan 

Squat Jump 

Terdapat 

pengaruh 

kekuatan otot 

tungkai pada 

penambahan 

latihan core 

stability pada 

latihan squat 

jump 

Subyek yang 

digunakan 

sebelumnya yaitu 

badminton 

sedangkan 

penelitian ini 

menggunakan 

basket SMA 

Negeri 2 

Bondowoso dan 

juga variable 

penelitian 

sebelumnya yaitu 

core stability 

pada squat jump 

sedangkan 

penilitian ini 

menggunakan 

squat jump  

 

 


