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BAB I 

                                                   PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga agar kebugaran jasmani tetap 

berada dalam kondisi yang baik. Sering terlihat pria maupun wanita, tua atau muda 

melakukan latihan-latihan olahraga, baik di lapangan maupun di jalan. Semua ini mereka 

lakukan agar kesehatan dan kebugaran jasmani tetap baik yang digunakan sebagai dasar 

penting untuk hidup bahagia dan bermanfaat dan frekuensi dan intensetas minimalnya untuk 

mencapai taraf yang digariskan. 

Olahraga dapat dinikmati oleh semua orang di dunia, tanpa memandang status sosial 

seseorang. Olahraga kini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dimana saat ini 

olahraga telah memasuki semua aspek kehidupan seperti industri, perekonomian, pendidikan 

dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 

2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 4 yang menyatakan bahwa keolahragaan 

nasional bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesegaran dan kebugaran jasmani, 

prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, 

mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuhketahanan nasional, 

serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. 

Olahraga terbagi dalam dua bentuk yaitu olahraga secara individu dan olahraga secara 

beregu. Olahraga individu yaitu olahraga yang diraih dengan kemampuan individu contohnya 

cabang atletik dengan cabang-cabang pertandingannya. Olahraga beregu adalah olahraga 

yang dijalankan secara bersama-sama atau kelompok, salah satu olahraga beregu adalah bola 

basket dalam bola basket terdapat beberapa teknik dasar yang harus dikuasai oleh seorang 
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pemain bola basket. Adapun teknik dasar yang dimaksud, meliputi: passing, dribling, 

shooting.  

Bola basket merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari oleh banyak orang. 

Permainan bola basket diciptakan oleh Dr. James A. Naismith pada tahun 1891 dari Amerika 

Serikat.  Atas desakan dari Dr. Luther Halsey Gulickseorang sekretaris nasional YMCA 

(Young Men Christian Association) bagian pendidikan jasmani dari Springfield College di 

Massachusettes, Amerika Serikat. 

Maka dari itu, setiap pemain harus menguasai teknik-teknik dasar tersebut. Pemain 

yang mengusai teknik dasar lebih baik, maka pemain tersebut akan lebih mudah untuk 

menguasai teknik lanjutan atau teknik yang lebih sulit jika dibandingkan dengan pemain yang 

penguasaan teknik dasarnya masih rendah. Dengan demikian, penguasaan teknik dasar harus 

dikuasai oleh setiap pemain untuk menuju prestasi yang maksimal. 

Pemain bola basket harus memenuhi syarat yang baik sebagai individu maupun tim. 

Artinya seorang pemain basket harus memiliki kemampuan dan teknik yang baik. Untuk 

mencapai prestasi yang tinggi seorang pemain basket harus mempunyai empat aspek yaitu, 

pembinaan teknik, pembinaan fisik, pembinaan taktik. kematangan juara (Muhajir, 2006; 11). 

Maka dari itu, keterampilan dapat diperoleh atau dikuasai apabila dipelajari atau 

dilatih secara terus menerus dalam periode tertentu. Keterampilan adalah kemahiran atau 

penguasaan suatu hal yang memerlukan gerak tubuh dan diperoleh melalui latihan-latihan. 

Seperti jenis olahraga lainnya, untuk dapat bermain bola basket setiap orang yang ingin 

menekuni olahraga tersebut, terlebih dahulu harus menguasai beberapa keterampilan dasar 

dalam permainan bola basket seperti passing, dribbling, dan shooting (Sodikun, 1992: 48). 

Hasil observasi dan pengamatan peneliti di SMA Negeri 1 Kuala Tungkal pada siswa 

yang mengikuti ekstrakulikuler bola basket, masih banyak siswa yang belum baik melakukan 

teknik jump shoot, ini di tandai dengan jump shoot yang  dilakukan tidak tepat pada sasaran 
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yang di tuju, dari permasalahan tersebut latihan yang di berikan masih pada penguasaan 

teknik saja seperti passing, shooting dan dribbling, tanpa memperhatikan kekuatan otot yang 

dapat memperkuat teknik dasar tersebut, sedangkan pemain untuk memperoleh poin lebih 

yang banyak seharusnya mudah dengan melakukan  jump shoot, namun kenyataannya jump 

shoot yang mereka lakukan belum sepenuhnya baik. 

Agar jump shoot dapat dilakukan dengan lebih baik, pada penelitian ini memberikan 

suatu latihan yang mengarah pada latihan power otot tungkai dan latihan drill. Menurut 

Sudjana (2012: 4) latihan drill merupakan suatu cara mengajar dengan memberikan latihan-

latihan terhadap apa yang telah dipelajari siswa sehingga memperoleh suatu keterampilan 

tertentu. Latihan yang di berikan pada penelitian ini yaitu latihan drill shoot. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Sukadiyanto (2002: 146) bahwa tenaga ledak 

otot (power) adalah kualitas yang mengemungkinkan otot atau sekelompok otot untuk 

menghasilkan kerja fisik secara explosive. latihan yang di berikan utuk power otot tungkai 

yaitu, hexagon, Latihan hop scoth dan latihan jump box.  

Bedasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui keterampilan jump shoot 

pada pemai basket siswa SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. Sehingga pada penelitian ini 

mengambil judul “Pengaruh drill dan power otot tungkai terhadap kemampuan jump shoot 

tim bola basket SMA Negeri 1 Kuala Tungkal”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini dapat di identifikasikan sebagai berikut: 

1. Masih banyak pemain yang belum baik melakukan jump shoot,  

2. Shooting yang dilakukan tidak tepat pada sasaran yang di tuju, 

3. Latihan yang di berikan masih pada penguasaan teknik saja seperti passing shooting dan 

dribbling 
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4. Jump shoot yang mereka lakukan belum sepenuhnya baik. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya adanya persepsi yang sama dalam menelaah penelitian ini, maka perlunya 

diberikan pembatasan masalah. Adapun masalah yang harus dibatasi adalah: “Pengaruh drill 

dan power otot tungkai terhadap kemampuan jump shoot tim bola basket SMA Negeri 1 

Kuala Tungkal. 

 

 

 

 

1.4 Defenisi Operasional 

1. Drill 

Drill merupakan latihan jump shoot yang dilakukan berulang-ulang dengan teknik 

jump shoot yang baik dengan tujuan bola dapat masuk kedalam ring atau keranjang. 

2. Jump shoot merupakan teknik keterampilan dalam bola basket yaitu melakukan 

shooting ke ring sambil melompat di posisi maksimal. 

 

1.5 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah maka dapat di 

rumuskan masalah yaitu: Apakah terdapat pengaruh latihan drill dan power otot tungkai 

terhadap jump shoot team bola basket SMA Negeri 1 Kuala Tungkal? 

1.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan latihan ini untuk menguji pengaruh latihan drill dan power otot tungkai 

terhadap jump shoot team bola basket SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. 



5 
 

 

1.7 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi pelatih 

1. Sebagai acuan untuk melatih pemain basket untuk pencapaian kemampuan jump shoot 

pada tim basket SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. 

2. Sebagai untuk menambah pengayaan bahan untuk program latihan. 

b. Bagi pemain 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan keterampilan pemain 

basket SMA Negeri 1 Kuala Tungkal. 

2. Dapat menambah pengetahuan pemain tentang latihan drill dan power otot tungkai. 

c. Bagi peneliti 

1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan mengenai pemberian latihan yang dapat 

meningkatkan jump shoot pemain basket. 

2. Selanjutnya sebagai bahan acuan dan kajian dalam meneliti yang sama secara 

mendalam. 

 

 


