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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bola Basket

1. Definisi Permainan Bola Basket

Permainan bola basket adalah suatu permainan oleh dua regu yang

masing masing regu terdiri dari 5 orang pemain. Dalam permainan bola basket

pemain dapat menggiring bola, melempar bola kesegala penjuru lapngan

permainan, melakukan gerakan putaran mengunakan sat poros, mumasukan bola

kedalam ring lawan dan mencetak point (Oliver, 2007).

2. Teknik dalam Permainan Bola Basket

Gerakan teknik dasar permainan bola basket ialah gerakan yang paling

mendasar untuk mencapai keterampilan bermain bola basket. Keterampilan

bermain bola basket akan tercapai bila menguasai teknik gerakan yang efektif

dan efisien. Menguasai keterampilan dasar ialah modal yang paling penting

untuk memperoleh kemenangan di suatu pertandingan.Teknik dasar dalam

bermain bola basket mencakup gerakan kaki (footwork), menembakan bola

kedalam keranjang (shooting), melempar (passing), menangkap, menggiring

bola (drible), bergerak dengan bola, bergerak tanpa bola, dan bertahan.

a. Teknik Passing

Passing atau mengoper bola adalah salah satu dari kemampuan yang

paling mendasar dari permainan bola basket. Passing merupakan salah satu

kunci keberhasilan sebuah serangan dan sebuah unsur penentu tembakan-

tembakan yang berpeluang besar mencetak angka. Dalam teknik passing,

pemain harus bisa meorientasi kondsi lawan dan lingkungan yang  mengahrskan
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kondisi lawan dan lingkungan dengan koordinasi dan komunikasi yang baik

antar para pemain (Oliver, 2007).

b. Teknik Drible

Dribbling adalah salah satu cara yang diperbolehkan oleh peraturan

untuk membawa lari bola kesegala arah, seorang pemain boleh membawa bola

lebih dari dua langkah, asal bola sambil dipantulkan baik berjalan maupun

berlari mengunakan satu tangan kanan/kiri guna mencari peluang serangan,

menerobos pertahanan lawan dan memperlambat tempo permainan (Muhajir,

2006).

c. Teknik Shooting

Teknik ini merupakan teknik yang paling banyak mengunakan

penerapan vertical jump untuk di pakai mendulang point. Angka akan tercipta

apabila bola masuk ke dalam keranjang. Kemenangan suatu tim ditentukan oleh

ketepatan shooting. Teknik ini sangat penting dikuasai oleh para pemain. Dalam

shooting, pemain harus memiliki akurasi ketepatan yang baik dengan faktor

keseimbangan dan agility yang baik saat perpindahan gerakan sebelumnya ke

gerakan shooting (Oliver, 2007).

B. Vertical Jump

1. Definisi Vertical Jump

Vertical Jump (lompat vertikal atau loncat tegak) adalah tes kebugaran

yang sudah umum dilakukan untuk menentukan kekuatan otot kaki atau daya

ledak (explosive power) seorang atlet, Terutama untuk mengetahui

perkembangan seorang atlet selama pelatihan. Semakin tinggi lompatan, maka

semakin kuat otot kaki/ Daya ledak seorang atlet (Lovitt, 2004).Latihan ini
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merupakan suatu tindakan mengangkat tubuh dari pusat bumi lebih tinggi dalam

bidang vertical. Seseorang dikatakan telah melakukan vertical jump jika posisi

pendaratan tepat berada ditempat asal. Dalam vertical jump akan terlihat daya

ledak otot tungkai seseorang dengan melihat seberapa tinggi dia mampu

melakukan lompatan  yang hasilnya dapat dilihat pada test vertical jump. Tujuan

vertical jump adalah mencapai ketinggian maksimal (Novita, 2012).Sasaran dan

tujuan utama ialah diarahkan pada meningkatan unsur-unsur yang mendukung

kinerja fisik, diantaranya adalah kekuatan, kecepatan, ketahanan, kelincahan,

kelenturan, dan keterampilan teknik cabang olahraga. Pada setiap sesi latihan

harus memiliki sasaran yang jelas agar tujuan latihan dapat tercapai seperti

yang di rencanakan. Tujuan latihan calf raises ialah untuk mengetahui seberapa

besar pengaruh latihan calf raises terhadap peningkatan tinggi lompatan pada

atlet bola basket. Daya ledak otot merupakan kemampuan otot atau sekelompok

otot dalam melakukan kerja secara eksplosif, yaitu secara cepat dan kuat.

Kemampuan daya ledak otot sangat diperlukan bagi atlet olahraga yang

membutuhkan gerakan secara cepat dan kuat, misalnya pada saat atlet bola

basket melakukan dunkin, atlet lari jarak pendek melakukan start dan lari sprint,

dan sebagainya. Disamping itu, vertical jumpa dalah kemampuan untuk

mengubah arah dalam pola yang efisien dan efektif serta untuk mencapai suatu

kombinasi dari balance, speed dan power.

a. Balance ialah kemampuan mempertahanklan tubuh ketika diam atau

bergerak (bukan jatuh) melewati aksi koordinasi dari fungsi sensorik (mata,

telinga dan organ propriceptive pada sendi-sendi).Balance merupakan

interaksi yang kompleks dari integrasi atau interaksi sistem sensorik
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(vestibular, visual dan somatosensorik serta proprioceptor) dan

musculoskeletal (otot, sendi dan jaringan lunak lain) yang dimodifikasi atau

diatur dalam otak (kontrol motorik, sensorik, ganglia basallis, cerebellum,

area asosiasi) sebagai respon terhadap perubahan kondisi internal dan

eksternal. Dipengaruhi juga oleh faktor lain seperti usia, kognisi, motivasi,

kelelahan serta lingkungan (Maksum, 2007).

b. Speed ialah kemampuan menggerakkan seluruh bagian tubuh dengan cepat.

Kemampuan untuk menghasilkan gerakan tubuh dalam waktu sesingkat

mungkin. Disamping itu, kecepatan di definisikan sebagai laju gerak, dapat

berlaku untuk tubuh secara keseluru atau bagian tubuh tertentu. Kecepatan

seseorang bisa digunakan tes lari cepat 30m. Kecepatan gerak bukan saja

kecepatan seseorang dalam berlari, kecepatan berkenaan pula misalnya

kecepatan memotong bola lawan, kecepatan men-drible bolaseorang

pemain basket. Oleh sebab itu kecepatan gerakan di diskripsikan sebagai

kemampuan seseorang untuk menggerakan tubuhnya atau bagian tubuhnya

melakukan satu ruang gerak tertentu (Maksum, 2007).

c. Power ialah kemampuan seseorang untuk mempergunakan kekuatan

maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya.

Poweradalah hasil dari kekuatan dan kecepatan. Power otot tungkai

digunakan untuk mengeluarkan kekuatan maksimal yang tertumpu pada

tungkai. power otot tungkai dalam permainan bola basket sangan di

butuhkan saat melakukan blocking dan lay up. Untuk itu apabila power

otot tungkai tidak baik, maka sudah dapat di pastikan lompatan yang
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dilakukan tidak tinggi sehingga blocking maupun lay up tidak dapat

dilakukan maksimal.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Vertical Jump

Peningkatan vertical jump yaitu proses komplit yang dimana dilihat pada

berapa aspek uang berbeda diperlukan berapa komponen yang mendukung

diantaranya kekuatan otot, fleksibilitas dan balance.

a. Kekuatan Otot

Merupakan kemampuan otot (grup otot) menghasilkan tegangan dan

tenaga selama usaha maksimal baik secara dinamis maupun statis. Kekuatan

otot dapat diartikan sebagai kekuatan maksimal otot yang di tunjang oleh

cross-sectional otot yang merupakan kemampuan otot menahan beban

maksimal pada aksis sendi.

Otot dalam berkontraksi dan menghasilkan tegangan memerlukan

suatu tenaga atau kekuatan. Kekuatan mengarah kepada output tenaga dari

kontraksi otot dan secara langsung berhubungan dengan jumlah tension

yang dihasilkan oleh kontraksi otot, sehingga meningkatnya kekuatan otot

berupa level tension, hipertropi, dan rekruitment serabut otot. Karena

kekuatan merupakan salah satu komponen dari kecepatan, maka semangkin

besar kekuatan dalam melakukan suatu gerakan, semangkin besar pula

tenaga eksplosif yang terjadi sehingga akan mampu mingkatkan vertical

jump.

b. Fleksibilitas

Fleksibilitas ialah kemampuan untuk menggerakan sendi-sendi

dalam jangkauan gerakan penuh dan bebas. Fleksibilitas otot dan kebebasan
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gerak persendian sering dikaitkan dengan hasil pergerakan yang

terkoordinasi dan efisien. Kelenturan diarahkan kepada kebebasan luas

gerak sendi atau ROM. Fleksibilitas juga faktor penting yang

mempengaruhi agility. Semangkin lentur jaringan otot atau jaringan yang

secara bersama-sama bekerja seperti sendi, ligament, dan tendon akan di

dapat peningkatan vertical jump (Wismanto, 2011).

c. Balance

Balance merupakan kemampuan mempertahankan sikap posisi

tubuh secara tepat pada saat berdiri (static balance) atau pada saat

melakukan gerakan/dynamic balance. Keseimbangan memainkan peran

penting dalam memulai sampai menyelesaikan suatu aktivitas fungsional

dalam kehidupan sehari-hari.

d. Pengukuran Vertical Jump

Vertical jump dapat diketahui meningkatkan lompotan ialah dengan

melakukan pengukuran. Ada beberapa bentuk pengukuran untuk mengukur

tinggi lompatan, yaitu dengan vertical jump test. Pada penelitian ini, peneliti

akan mengukur tinggi lompotandengan mengunakan metode pengukuran

Vertical Jump Test. Tes ini memiliki tujuan untuk mengukur tinggi

lompatan seseorang.
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Gambar 2.1 Vertical Jump Test(Pambudi, 2013)

Setelah didapatkan ketinggian lompatan, maka kita dapat menjadikannya

sebagai indikator kekuatan kaki atau daya ledak otot tungkai kita dengan

mencocokan tinggi lompatan dengan tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1Penilaian Vertical Jump (Briggs, 2013)

Skor Pria
Excellent >70 Cm
Very Good 61 - 70 Cm
Above Avarage 51 - 60 Cm
Avarage 41 - 50 Cm
Below Avarage 30 - 40 Cm
Poor 21 - 30 Cm
Very Poor <21 Cm

C. Latihan Calf  Raises

1. Pengertian Cafl Raises

Calf raises ialah latihan penguatan otot-otot kaki bagian bawah sekitar

regio ankle khususnya calf muscle yang mengunakan beban tubuh sendiri.

Dengan mengunakan beban tubuh sendiri, latihan ini dapat memaksimalkan

kekuatan dari otot sehingga pada otot terjadi peningkatan tonus otot yang
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mempengaruhi peningkatan kekuatan otot. Selain itu latihan calf raises juga

mengaktivasi propioceptif, maka dengan latihan ini akan menghasilkan suatu

performa yang lebih baik. Latihan calf raises ditujukan untuk memulihkan

berbagai gerak sendi dan stabilitas otot, meningkatkan kekuatan otot dan daya

tahan serta meningkatkan stabilitas pada ankle, sehingga ankle lebih stabil dan

mencegah terjadinya cedera berulang (He’bert-Losier, 2009)

2. PelaksanaanCalf Raises

a. Berdirilah diujung anak tangga atau balok jenis apapun (asalkan masih

berada dilingkungan yang aman). Pastikan anak tangga tersebut tidak

berada terlalu jauh atau dekat dari permukaan agar tidak terjungkal saat

kehilangan keseimbangan.

b. Berdirilah tegak dengan tulang ekor yang agak condong kedepan.

Kontraksikan otot inti tubuh anda dengan menarik tulang rusuk bagian atas

dan perut. Pastikan telapak kaki bagian depan berdiri dengan kokoh

dipuinggir platform. Kedua tumit harus berada dipinggir luar platform.

a) Jika merasa ingin jatuh atau kehilangan keseimbangan, latilah dengan

cara ini dengan dinding atau pegangan yang mudah dijangkau

b) Taruh tangan didinding atau pegangan

c. Angkat tumit sampai anda berdiri dengan ujung kaki, sebarkan sebagian

besar berat tuibuh anda ketelapak kaki bagian depan dan jaga agar kaki tetap

lurus.

d. Pertahankan posisi berdiri dengan ujung kaki ini selama dua detik, lalu

turunkan tumit secara perlahan, dan alirkan berat badan anda menjauh dari
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telapak kaki bagian depan. Turunkan tumit sampai berada dibawah balok

atau platform.

a) Otot betis akan megerang saat anda menurunkan tumit.

b) Ulangi sesi latihan ini 2 set 8 kali repetisi .

Gambar 2.2 Latihan calf raises (Donald,2002)

Dengan diberikan latihan, grup-grup otot akan menjadi lebih elastis dan ruang

gerak sendi akan semakin bagus sehingga persendian akan menjadi sangat lentur

sehingga menyebabkan ayunan tungkai dalam melakukan langkah-langkah

menjadi sangat lebar dan jangkauan luas. Dengan otot yang elastis, tidak

menghambat gerakan-gerakan otot tungkai sehingga langkah kaki dilakukan

dengan cepat dan panjang. Keseimbangan dinamis juga akan terlatih karena

latihan ini harus mampu mengontrol keadaan tubuh saat melakukan pergerakan.

Dengan meningkatnya komponen-komponen tersebut makaakan mengalami

peningkatan tinggi lompatan.

3. Pengaruh Calf  Raises

Dengan latihan calf  raises akan memungkinkan dapat meningkatkan

power otot tungkai, sebab selama latihan otot-otot tungkai dituntut untuk

kontaksi secara berulang-ulang. Dari bentuk latihan calf raises diyakini
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berdasarkan kontraksi refleks serabut-serabut otot sebagai akibat pembebanan

yang cepat (serabut-serabut otot-otot yang sama). Jadi latihan ini dapat

mengembangkan kemampuan kekuatan dan kecepatan dengan maksimal,

sehingga dengan latihan ini akan dapat dikembangkan power otot tungkai yang

cukup besar. Dengan latihan calf  raises tersebut otot-otot tungkai dituntut

bekerja untuk mengangkat tubuh untuk mendarat selanjutnya melompat

kembali, sehingga otot-otot tungkai harus dikerahkan semaksimal mungkin baik

kekuatan maupun kecepatannya.

4. Mekanisme Calf Raises untuk Meningkatkan Vertical Jump

Pemberian calf raises tidak akan menimbulkan nyeri dikarenakan calf

raisesini dapat  mengurangi efek iritasi pada saraf Aδ dan tipe C karena adanya

abnormal pada otot yang memendek karena otot akan ditarik hingga sarkometer

penuh. Selain itu proses ini juga akan menghilangkan  ganguan pada serabut

seperti taut band yang akan  mempengaruhi keelastisitasan otot, sehingga

pemeberian calf raises akan menghasilkan peregangan pada sarkometer  yang

bertujuan  mengembalikan elastisitas otot sehingga kekakuan dan  rasa tidak

nyaman akan dapat dicegah dan atau dikurangi (Wismanto, 2011).

5. Indikasi dan Kontraindikasi Calf  Raises

a. Indikasi

1. Kekuatan otot menurun

2. Kecepatan menurun

3. Power menurun

4. Fleksibilitas menurun
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b. Kontraindikasi

1. Sedang cedera serius dibagian ekstremitas bawah.

2. Memiliki riwayat post op ekstremitas bawah kurangdari 1 tahun.

3. Memiliki riwayat penyakit jantung dan asma

4. Memiliki penyakit kardiovaskuler.


