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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Olahraga 

Olahraga merupakan gerakan tubuh secara tersistematik dan tersusun secara 

baik yang dilakukan oleh suatu individu untuk memaksimalkan kemampuan 

fungsionalnya (Griwijoyo, 2005). Sedangkan menurut Cholik dan Maksum 

tahun 2007 dalam Ma’mun tahun 2013 olahraga merupakan bentuk aktifitas fisik 

yang mampu meningkatkan kesehatan secara jasmani. Dalam suatu kegiatan 

olahraga melibatkan sistem muskuloskeletal, kardiovaskular, respirasi, 

sekskresi, saraf dan sistem organ tubuh lainya. 

Olahraga menurut jenisnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: 

1. Olahraga Aerobik 

Olahraga aerobik adalah suatu kegiatan tubuh yang melibatkan otot-otot 

besar yang dikerjakan dan dilakukan dalam porsi latihan yang kecil namun 

dilakukan dalam jangka waktu yang panjang (Sherwod, 2001). Sedangkan 

menurut Wahjoedi tahun 2001 olahraga aerobik merupakan kemampuan 

sistem kardiopulmonal dan sistem vaskuler yang berfungsi secara optimal 

pada saat melakukan kegiatan sehari-hari dalam waktu yang cukup panjang 

tanpa mengalami keletihan. 

2. Olahraga Anaerobik  

Olahraga anaerobik adalah sebuah kegiatan maupun aktivitas fisik yang 

dalam halnya tidak membutuhkan ogsigen dalam aktifitasnya, dan hal ini 

terjadi pada saat tubuh emerlukan energi yang secara tiba-tiba (Pekik, 2004). 



9 

 

 

 

Menurut Cholik dan Maksum tahun 2007, dalam melakukan kegiatan atau 

aktifitas olahraga membutuhkan komponen yang sangat penting, komponen - 

komponen dalam kebugaran jasmani terbagi menjadi dua bagian:  

1. Kebugaran berhubungan dengan kesehatan:  

a. Daya tahan sistem kardiovaskuler yaitu komponen yang berkaitan 

dengan kemampuan dan kesanggupan dalam melakukan penyuplaian 

oksigen keseluruh tubuha 

b. Kekuatan otot, yaitu berhubungan dengan ketahanan tungkai bawah 

menahan berat badan ataupun tungkai atas untuk mengangkat beban. 

Secara fisiologis bertambahnya usia maka semakin berkurang pula 

kekuatan ototnya, apabila tidak terlatih atau digunakan secara 

maksimal 

c. Daya tahan otot, yakni kemampuan fungsional dalam melakukan 

aktifitas maupun pekerjaan yang melibatkan otot-otot yang 

difungsikan secara berulang tanpa mengalami keletihan  

d. Fleksibilitas otot, yaitu kemampuan fungsional otot dalam melakukan 

peregangan yang maksimal untuk mengurangi cedera 

e. Komposisi tubuh, yaitu berkaitan dengan pendistribusian otot dan 

lemak ke seluruh tubuh. 

2. Kebugaran yang berkaitan dengan keterampilan motorik: 

a. Belance, berkaitan dengan posisi tubuh dalam mempertahankan tubuh 

pada satu titik 

b. Ekplossive power, berhubungan dengan laju ketika seseorang 

melakukan kegiatan. 
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c. speedd, kemampuan individu untuk mengerjakan gerakan yang 

berkesinmbungan dalam bentuk yang sma dengan waktu yang sangat 

singkat. 

d. Agiliti, berkaitan dengan kesanggupan cara merubah posisi dengan 

kecepatan dan ketepatan yang baik. 

B. Bola Basket 

Olahraga bola basket diciptakan karena ketidaksengajaan Dr. James Naismith 

pada tanggal 15 Desember 1891,Dr. James Naismith adlah seorang pengajar 

bidang olahraga diperguruan tinggi pemuda umat kristen (YMCA) di daerah 

Springfield, dia menggunakan ruang tertutup untuk permainan pada saat waktu 

luang disaat libur musim dingin, Naismith meletakan keranjang pada sebuah 

dinding didalam ruangan sebuah gelangang olah raga, lalu para siswa mulai 

memainkan permainan tersebut dengan 13 peraturan (Chandra dansanoesi, 

2010). 

Menurut Chandra dan Sanoesi (2010), dalam permainan bola basket memiliki 

3 teknik dasar yaitu: 

1. Operan (passing) 

Passing adlah salah satu teknik dalam bola basket yang sangat penting, 

karena adanya passing yang baik antar pemain akan memudahkan untuk 

mencetak angka, dan umumnya operan dilakukan dengan gerakan yang cepat 

dan keras dengan irama yang teratur sehingga mudah dikontrol oleh pemain 

(Sutrisno dan Bazin, 2010). Passing dada, passing pantul, passing pantul, 

pasing diatas kepala, passing basseball, passing underhand, dan hook pass 

merupakan teknik dasar operan dalam permainan bola basket (Chandra dan 

Sanoesi, 2010). 
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Gambar 2.1 Chest Pass (Chandra dan Sanoesi, 2010) 

 

 
Gambar 2.2 Bounce Pass (Chandra dan Sanoesi, 2010) 

 

 
Gambar 2.3 Overhead Pass (Chandra dan Sanoesi, 2010) 

 

 
Gambar 2.4 Baseball Pass (Chandra dan Sanoesi, 2010) 
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Gambar 2.5 Underhand Pass (Chandra dan Sanoesi, 2010) 

 

 
Gambar 2.6 Hook Pass (Chandra dan Sanoesi, 2010) 

2. Menggiring (dribbling) 

Menggiring bola merupakan suatu teknik untuk membawa bola kesegala 

arah yang diinginkan dengan cara dipantulkan dalam posisi berjalan maupun 

berlari (Sutrisno dan Bazin, 2010). Teknik dassar menggiring bola terbagi 

menjadi menggiring tinggi dan juga menggiring rendah (Chandra dan 

Sanoesi, 2010). 

 
Gambar 2.7 Menggiring Tinggi (Chandra dan Sanoesi, 2010). 
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Gambar 2.8 Menggiring Rendah (Chandra dan Sanoesi, 2010) 

3. Menembak (shoting) 

Teknik yang digunakan untuk menciptakan angka dengan cara 

memasukan bola kedalam gawang lawan. Dalam tehnik ini seorang pemain 

harus mempunyai akurasi atau ketepatan yang baik agar bola tepat jatuh 

kedalam keranjang (Oliver, 2007). Menurut Chandra dan Sanoesi (2010), 

teknik shoting terbagi menjadi 3 yaitu menembak diam ditempat, menembak 

sambil melompat, dan lay up shoot. Pada teknik menembak diam ditempat 

terbagi menjadi 2 yaitu dengan menggunakan 1 tangan dan juga 2 tangan 

(Chandra dan Sanoesi, 2010). 

 
Gambar 2.9 Menembak Diam Dengan 1 Tangan (Chandra dan 

Sanoesi, 2010) 
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Gambar 2.10 Menembak Diam Dengan 2 Tangan (Chandra dan 

Sanoesi, 2010) 

 

 
Gambar 2.11 Menembak Sambil Melompat (Chandra dan Sanoesi, 

2010) 

 

 
Gambar 2.12 Lay Up Shoot (Chandra dan Sanoesi, 2010) 

 

C. Vertical Jump 

1. Definisi 

Vertical Jump adalah suatu kesanggupan tubuh dalam naik ke atas atau 

melawan gravitas dengan menggunakan power otot tungkai bawah (Ostojic, 

Stojanovic dan Ahmetovi,2010). Vertical Jump dapat dimaknai juga gerakan 
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melompat tinggi dengan memakai kekuatan otot gerak bawah untuk 

memperoleh lompatan secara vertical dengan maksimal. Peningkatan vertical 

jump merupakan proses yang ditinjau pada berbagai aspek yang berbeda, 

dibutuhkan berapa komponen yang menunjang di antaranya kekuatan tendon, 

fleksibilitas komponen sendi, keseimbangan dan kontrol motorik (Irwansyah, 

2012). 

Padat vertical jump terdapat 4 fase untuk melakukanya, yaitu: 

countermovement, propulsion, flight, dan landing. Gerakan yang diawali 

dengan posisi tubuh berdiri tegak lalu diikuti dengan melakukan tekukan pada 

lutuh pinggul dan juga kaki, propulsion adlah gerakan lanjutan dari 

countermovement dimana gerakan ini diawali dengan penekukan pada lutut, 

pinggul, dan kaki menuju gerakan take off, flight fase ini yaitu gerakan saat 

tubuh berada diudara dan menuju gerakan landing, landing merupakan 

gerakan mendaratkan tubuh kembali, dengan posisi kaki seperti 

countermovement dan terakhir gerakan end of movement gerakan akhir dari 

squat jump  dimana tubuh kembali tegak (Grimshaw, 2007). 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Vertical Jump  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam melakukan vertical jump 

yaitu: 

a. Kekuatan otot 

Kekuatan otot merupakan kesanggupan untuk menciptakan 

tegangan maupun tenaga selama usaha maksimal, baik dalam 

keadaan dinamis maupun statis (Wilujeng, 2013). Kekuatan otot 

juga berhubungan erat dengan kontraksi otot, kontraksi pada otot 

terdiri dari kontraksi isometric dan kontraksi isotonic (Guyton, 2008 
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dalam Putra, 2017). Dari kontraksi otot tersebut, otot akan 

memperoleh energi yang nantinya akan digunakan untuk kontraksi 

berikutnya, maka semakin banyak energi yang diciptakan maka 

semakin kuat juga kontraksinya (Putra,2017). 

b. Daya ledak atau power 

Power adalah kesanggupan otot untuk melakukan 

usaha/kontraksi dalam durasi yang singkat (Sajoto, 2013). Dan dapat 

diartikan juga dengan kemampuan otot untuk memakai kekuatanya 

sacara maksimum dalam waktu yang singkat (Putra, 2017). 

c. Fleksibilitas 

Fleksibilitas ialah kemampuan dalam melakukan pergerakan 

pada sendi dalam cakupan semaksimal mungkin (Wilujeng, 2013). 

Fleksibilitas diciptakan karena adanya kerjasama antar sendi, 

tendon, dan ligamentum yang berpengaruh pada individu dalam 

melakukan gerakan (Kisner,2007 dalam Nurohman, 2017). 

d. Indek Masa Tubuh (IMT) 

Indek masa tubuh merupakan nilai total antara berat badan dan 

tinggi badan, hal ini yang nantinya akan berkaitan dengan 

pendistribusian otot dan lemak tubuh. Pada saat individu memiliki 

IMT yang berlebih hal ini juga nantinya berpengaruh terhadap 

lompatan karena adanya tekanan gravitasi yang menambah beban 

pada saat melompat namun masa tubuh juga memiliki gaya 

tambahan yang memberikan beban saat melakukan lompatan (Putra, 

2017). 
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3. Vertical Jump Test 

Sargent test atau yang lebih dikenal dengan Vertical jump test yang 

dikembangkan oleh Dr. Dudles Allen Sargent dengan tujuan untuk menilai 

kekuatan otot gerak bawah dengan melihat perbedaan raihan maksimal pada 

posisi berdiri dan pada waktu melompat dengan instrument dinding yang 

bersekala centimeter (Quin, 2007). Pada pengukuran vertical jump instrument 

yang digunakan yaitu penghapus papan, pengaris yang terbuat daari kayu 

dengan bersekala centimeter ataupun meteran dan juga kapur papan tulis 

(Sudewa, 2015). 

Menurut Mackenzie (2007), terdapat 4 langkah dalam melakukan 

vertical jump test yaitu: 

1. Responden dalam posisi menyamping dan tegak lurus didepan 

papan, lalu mengangkat salah satu tangan ke atas, lalu meraih papan 

vertical setinggi mungkin dengan posisi kaki tetap berada pada 

lantai, lalu catat raihan yang dicapai 

2. Responden mengambil awalan meloncat dengan menekuk kedua 

lutut, lengan tetap dijulurkan ke atas lalu secara eksplosive meloncat 

setinggi-tingginya ke atas lalu lengan yang menempel pada dinding 

berusaha meraih papan vertical jump pada titik tertinggi loncatan. 

3. Respond melakukan 2 kali pengulangan lalu hasil yang didapat 

dicatat 

4. Nilai lompatan diperoleh dari selisih antara raihan saat berdiri dan 

juga pada saat melompat. 
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Gambar 2.13 Vertical Jump Test (Chhaya, Lakshmi dan Vijaya, 2014) 

Setelah memperoleh selisih lompatan sebelum dan sesudah, cocokan 

dengan indikator lompatan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Penilaian Vertical Jump (Bringgs, 2013) 

Score Man Women 

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 

 

D. Squat Jump 

1. Pengertian Squat Jump 

Squat jump adalah gerakan menekuk kedua lutut hingga dalam keadaan 

squat, kedua kaki dalam keadaan membuka selebar bahu lalu beri power pada 

kaki dan dorong tubuh ke atas setinggi mungkin. Lutut ditekuk serendah 

mungkin lalu tegak kembali dengan beban maupun tanpa beban (Harsono, 
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2001 dalam, setiawan, 2015). Latihan squat jump adalah metode latihan 

berbeban yang memilki maksud untuk miningkatkan kekuatan otot gerak 

bawah. Latihan squat jump adalah suatu metode latihan yang tersusun secara 

sistematik dengan menggunakan beban dalam tubh maupun dari luar tubuh. 

2. Indikasi Latihan Squat Jump 

Menurut George et al, (2015) terdapat hal yang menjadi acuan untuk 

latihan squat jump: 

a. Menigkatkan power sampai ke puncak terbaiknya 

b. Meningkatkan akselerasi 

c. Meningkatkan kinerja otot 

d. Meningkatkan koordinasi neuromucular dengan melatih sistem saraf. 

3. Kontraindikasi Latihan Squat Jump 

George et al, (2015) menyatakan kontraindikasi dalam latihan squat jump 

yaitu: 

a. Terdapat rasa nyeri 

b. Memiliki jaringan lunak pasca operasi 

c. Persendia tidak stabil 

d. Mengalami cedera strain pada saat sub akut dan akut 

4. Prosedur Latihan Squat Jump 

Jayadi (2010) menyatakan dalam melakukan squat jump memilki 4 fase, 

yaitu: 

a. Fase awal: Posisi kaki lurus kedepan dan sejajar atara keduanya, 

antara kedua kaki berjarak satu jengkal, lalu dorong dorong tubuh 

keatas dengan kaki menjadi titik tolaknya. 
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Gambar 2.14 Fase Awal 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

b. Fase tolakan: Posisi dalam keadaan lurus, berat badan direndahkan agar 

memperoleh kekuatan. Untuk memperoleh tolakan lutut agak ditekuk 

dilanjutkan dengan gerakan tolakan. 

 
Gambar 2.15 Fase Tolakan 

Sumber: Data Primer, 2018 

 

c. Fase melayang: Posisi tubuh tetap dalam keadaan tegak dan juga posisi 

lutut harus lurus sampai lompatan mencapai ketinggian yang maksimal. 

 
Gambar 2.16 Fase Melayang 

Sumber: Data Primer, 2018 
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d. Fase mendarat: Posisi tubuh tetap berada pada posisi tegak dan posisi 

kaki dalam keadaan awal lurus menghadap depan dengan telapak kaki 

menjinjit dan posisi pandangan menghadap depan agar menjaga 

keseimbangan.  

 
Gambar 2.17 Fase Mendarat 

Sumber: Data Primer, 2018 

5. Dosis Latihan 

a. Latihan 

Latihan merupakan istilah bahasa Inggris yang memiliki pengertian 

seperti practice, exercises, dan training, dan dapat diartikan secara luas 

latihan berarti suatu bentuk perubahan ke arah yang lebih baik dengan 

tujuan untuk menambah kualitas fisik, kemampuan fungsional dalam 

tubuh, dan psikis (Sukadiyanto, 2010). Dalam melakukan latihan 

ditentukan besaran frekuensi, intensitas, durasi, latihan (time), dan tipe. 

1. Frekuensi 

Suharjana (2007) menyatakan frekuensi latihan tertuju pada 

jumlah latihan setiap minggunya. 2-5 kali dalam 1 minggu merupakan 

latihan endurance, sedangkan 3 kali dalam seminggu merupakan 

latihan anaeorobic. 
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2. Intensitas 

Intensitas adalah kualitas yang menunjukan berat ringanya 

latihan (Pekik, 2004). Besarnya intensitas latihan tergantung pada jenis 

latihan dan tujuan latihan, jika semakin tinggi intensitas latihan maka 

durasi latihan semakin pendek, dan apabila semakin rendah intensitas 

latihan maka durasi latihan akan semakin lama (Jansen, dalam 

Suharjana, 2007). 

3. Durasi latihan (time) 

Durasi latihan adalah waktu yang diperlukan setiap kali berlatih 

(Pekik, 2004). Durasi dan intensitas latihan saling berhubungan, 

peningkatan pada salah satunya yang lain akan menurun (Sharkey, 

dalam Suharjana, 2007). 

4. Tipe latihan 

Menurut Lutan yang dikutip Suharjana (2007) karakteristik 

metode latihan sering dinamakan dengan tipe latihan. Tipe latihan 

akan menyangkut isi dan bentuk-bentuk latihan. Sebuah latihan akan 

meanmpakan hasil yang maksimal jika latihan tersebut memilih 

metode latihan yang tepat (Suharjana, 2007). 

Dalam hal untuk menambah power dilakukan latihan dengan 

jumlah beban 30-50% dari berat berat badan dengan melakukan 6 

sampai 12 kali pengulangan, dengan jumlah 4 smpai 6 set dan 

memberi waktu jeda 2 sampai 5 menit untu beristirahat, latihan ini 

dilakukan dengan cepat dan eksposif (Brooks dan Fahey, 1993, 

dikutip dari M. Sajoto, dalam Syafiq, 2012). 
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Menurut kisner, 2007 dalam Muchlisa, 2016 dengan pemberian 

waktu latihan selama 4 sampai 8 minggu maka akan terjadi adaptasi 

pada otot rangka secara signifikan dan biasanya perubahan fisiologi 

otot terjadi setelah 4 minggu pelatihan. 

b. Fisiologi Latihan Squad Jump Terhadap Vertical Jump 

Melalui latihan, ukuran serat otot bertambar besar volumenya atau 

disebut juga hipertrofi otot, dengan demikian diameter pada otot menjadi 

besar, yang mengakibatkan ketahanan dan kekuatan otot bertambah baik 

(Sony 2014). Akibatnya serabut yang membesar dapat menyimpan 

energi yang berupa ATP, selain itu latihan meningkatkan konsentrasi 

miogoblin dalam otot yang berfungsi untuk merpercepat transportasi 

oksigen dan kecepatan difusi oksigen pada mitokondria (Guyton dan 

Hall, 2006).  

ATP yang tersedia dalam otot berfungsi sebagai kontraksi untuk otot, 

jumlah ATP dalam otot hanya untuk mempertahankan kontraksi dalam 

waktu 3 detik, untuk itu dibutuhkan latihan untuk meningkatkan kapsitas 

serabut otot untuk meningkatkan kadar ATP dalam tubuh (Guyton dan 

Hall 2006). 


