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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang olahraga 

mengalami perkembangan yang cepat. Yang lebih mencolok adalah adanya 

keterkaitan antara satu bidang pengetahuan dengan yang lain sehingga suatu 

masalah menjadi kompleks, karena dijelaskan melalui tinjauan dari berbagai sudut 

pengetahuan yang terkait saling menunjang. Olahraga pada hakikatnya merupakan 

kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan melawan 

diri sendiri atau dengan orang lain atau konfrontasi dengan unsur-unsur alam. 

Kegiatan olahraga meliputi gaya pertandingan, maka kegiatan itu harus 

dilaksanakan dengan semangat jiwa sportif. Pada olahraga kelompok mendorong 

manusia saling bertanding dalam suasana kegembiraan dan kejujuran. Olahraga 

memberi kemungkinan pada tercapainya rasa saling mengerti dan menimbulkan 

solidaritas serta tidak mementingkan diri sendiri. 

Menurut Mulya, Gumilar dan Resty Agustryani, (2015: 17) menurut 

Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional 

manusia dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai tujuan yang berbeda, 

hal ini karena sesuai tujuan yang diinginkan. Ada empat dasar atau alasan 

mengapa orang melakukan kegiatan olahraga, antara lain kegiatan olahraga untuk 

rekreasi yaitu olahraga untuk mengisi waktu luang, olahraga untuk  mencapai 

tujuan pendidikan di sekolah, kegiatan olahraga untuk penyembuhan penyakit dan 
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pemulihan penyakit. Olaharaga yang semacam ini dinamakan olahraga 

rehabilitasi, dan olahraga untuk prestasi yang setinggi-tingginya. 

Pelatihan olahraga pada dasarnya menyangkut faktor fisik, teknik, taktik 

dan mental. Tujuan persiapan fisik ini adalah untuk meningkatkan potensi tubuh 

atlet dan untuk mengembangkan kemampuan biomotor dalam mencapai standar 

yang lebih tinggi untuk memasuki fase kompetitif. Disamping itu, yang tidak 

kalah penting nya pada persiapan fisik ini adalah untuk beradaptasi dengan system 

energy utama dari suatu cabang olahraga. 

Kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program 

latihan atlet. Program latihan kondisi fisik haruslah direncanakan secara baik dan 

sistematis ditunjukan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan kemampuan 

fungsional dari sistem tubuh sehingga dengan demikian memungkinkan atlet 

untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Latihan fisik dalam pelaksanaannya 

lebih difokuskan kepada proses pembinaan kondisi fisik atlet secara keseluruhan, 

dan merupakan salah satu faktor utama dan terpenting yang harus 

dipertimbangkan sebagai unsur yang diperlukan dalam proses latihan guna 

mencapai prestasi yang tertinggi.  Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

potensi fungsional atlet dan mengembangkan kemampuan biomotor ke derajat 

yang paling tinggi. 

Adapun komponen-komponen kondisi fisik yang harus dikembangkan 

untuk menunjang suatu keberhasilan seseorang menurut Harsono, (2015: 40) : 

1. Daya tahan (endurance) 

2. Kekuatan (strength) 

3. Kelentukan (flexibility) 

4. Stamina 
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5. Daya ledak otot (power) 

6. Daya tahan otot (muscle endurence) 

7. Kecepatan (speed) 

8. Kelincahan (agility) 

9. Keseimbangan (balance) 

10. Kecepatan reaksi 

11. Koordinasi  

Dari pembahasan mengenai komponen kondisi fisik, power merupakan 

salah satu komponen penting untuk meningkatkan komponen kondisi fisik 

seseorang, khususnya bagi seseorang atlet karena salah satu penunjang seseorang 

dikatakan memiliki komponen kondisi fisik yang baik yaitu dengan memiliki 

tingkat daya ledak otot (power) yang baik, didalam daya ledak otot (power) sangat 

dibutuhkan sekali penerapan dua prinsip latihan, yaitu kecepatan dan kekuatan 

apabila kedua bentuk prinsip latihan tersebut tercapai dengan baik maka akan 

sangat mudah sekali bagi seseorang terutama bagi seorang atlet dalam mencapai 

suatu prestasi, khususnya bagi atlet yang mendominasi tingkat daya ledak otot 

(power) yang tinggi. Mengenai (power) menurut Harsono, (2018: 99) “Power 

adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu 

yang sangat cepat”. 

Maka dari itu power memiliki peran yang penting karena hampir semua 

cabang olahraga membutuhkan tingkat daya ledak otot (power) yang baik. Seperti 

halnya peningkatan power yang ada diantaranya yaitu bentuk peningkatan power  

otot tungkai, seseorang apabila memiliki kekuatan power otot tungkai yang baik 

maka akan baik pula tingkat kemampuannya dalam bergerak khususnya bagi atlet 

yang banyak melakukan gerakan yang ekstra dalam penggunaan power otot 

tungkai yaitu salah satunya cabang olahraga bola basket, didalam cabang olahraga 
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bola basket gerakan-gerakan yang membutuhkan daya ledak otot (power) yang 

tinggi diantaranya adalah rebound, jump shoot dan block teknik dasar tersebut itu 

sangat dibutuhkan sekali tingkat kemampuan power otot tungkai yang baik, agar 

menghasilkan suatu loncatan yang tinggi di dalam mengambil dan memasukan 

bola. 

Mengingat bahwa di Universitas siliwangi terdapat UKM bola basket yang 

di dalamnya terdapat 15 orang pemain atlet putra yang memiliki postur tubuh 

yang sama dengan pemain basket pada umumnya. Walaupun postur tubuhnya 

sama dengan pemain basket pada umumnya, pemain basket di UKM Bola Basket 

Universitas Siliwangi pada saat bermain atau bertanding memiliki power otot 

tungkai yang kurang bagus dilihat dari 15 orang pemain atlet putra pada saat 

melakukan rebound bola mudah diambil oleh lawan atau kalah dalam perebutan 

bola di udara dan pada saat jump shoot sering terkena block oleh lawan sehingga 

tidak mudah untuk mencetak point padahal postur tubuh sama dengan atlet 

lainnya. Dan terlihat pula pada saat pemain melakukan gerakan block, pemain 

tersebut susah untuk membendung serangan dari lawan sehingga selalu tembus ke 

daerah penjagaan ring sendiri dan menghasilkan poin untuk lawan. Untuk itu 

bahwa tim itu kurang memiliki komponen kondisi fisik yang baik terutama dalam 

hal power spesifikasinya power otot tungkai yang masih kurang dan harus 

ditingkatkan. 

Maka dari itu perlu sekali peningkatan bentuk latihan power, adapun 

bentuk-bentuk latihan power menurut Kusnadi, Nanang dan Rd. Herdi Hartadji, 

(2014: 42) adalah “bentuk latihan beban (weight training) dan latihan 
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(plyometric)”. Dari kedua bentuk latihan diatas makan penulis mengujicobakan 

menerapkan bentuk latihan power otot tungkai yaitu dengan latihan plyometric. 

Latihan plyometric menurut Harsono (2018:195) adalah “latihan untuk 

mengembangkan power maksimal dengan cara meregangkan terlebih dahulu otot-

otot tersebut (kontraksi eksentrik) sebelum memendekannya secara eksplosif 

(kontraks konsentrik). 

Menurut Harsono, (2015: 78) bahwa “variasi latihan adalah untuk 

mencegah kemungkinan timbulnya kebosanan berlatih ini, pelatih harus kreatif 

dan pandai pandai mencari dan menerapkan variasi-variasi dalam latihan”. maka 

dari itu, alasan penulis memberikan solusi tentang masalah tersebut yaitu dengan 

menggunakan berbagai bentuk latihan. Bentuk-bentuk  latihan yang dimaksud 

dalam latihan ini jump to box, lateral box jump, hurdle jump, dan front cone 

hoops. Tujuan pemberian variasi latihan yaitu untuk mencegah atlet mengalami 

kebosanan agar atlet selalu mempunyai motivasi dalam setiap melakukan latihan 

sehingga tujuan latihan yang telah direncanakan bisa tercapai.   

Hasil deskripsi di atas peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh 

variasi latihan pada atlet putra anggota UKM bola basket Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya. Hasil penelitian ini, penulis laporkan dalam bentuk karya tulis yang 

berjudul “Pengaruh bentuk-bentuk latihan terhadap peningkatan power otot 

tungkai. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh bentuk-bentuk latihan terhadap 

peningkatan power otot tungkai pada atlet putra UKM bola basket Universitas 

Siliwangi Tasikmalaya?” 

C. Definisi Operasional 

Beberapa isitilah yang digunakan dalam penelitian ini memerlukan 

penjelasan yang lebih operasional guna menghindari kesalahan dalam penafsiran, 

sehingga arah penelitian dan pembahasan lebih terarah. Istilah-istilah tersebut 

adalah : 

1. Pengaruh, menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2018) adalah “Daya yang 

ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yamg ikut membentuk watak, 

kepercayaan, atau perbuatan seseorang”. Pengaruh dalam penelitian ini adalah 

daya yang ada atau timbul dari latihan hurdle jump dan front cone hoops 

terhadap peningkatan power otot tungkai. 

2. Latihan, merupakan proses yang sistematis dilakukan secara berulang-ulang 

dan beban nya kian hari kian meningkat. 

3. Power otot tungkai, menurut Harsono (2018:97) adalah “ Unsur energy yang 

dominan”. Dan kebanyakan cabang olahraga adalah cabang olahraga yang 

selain memerlukan kekuatan otot, juga perlu kecepatan dalam otot-ototnya. 

Jadi disini yang dimaksud power otot tungkai dalam hal ini kemampuan otot 
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yang memiliki kekuatan dan kecepatan dalam bagian anggota tubuh bagian 

bawah (lower body). 

4. Pliometrik, menurut Donald chu (2013) adalah bentuk pelatihan populer yang 

digunakan untuk meningkatkan kinerja olahraga. 

5. Bentuk-bentuk latihan, Jadi bentuk-bentuk latihan yang dilakukan untuk 

meningkatkan power otot tungkai dengan menggunakan latihan pliometrik 

dengan berbagai cara gerakannya salah satunya menggunakan latihan hurdle 

jump, front cone hoops, jump to box, dan lateral jump to box.  

6. Bola basket, Budi Indrawan (2015:1) mengatakan bahwa salah satu cabang 

olahraga permainan yang dilaksanakan secara beregu (tim), dimana tiap tim 

terdiri dari 5 orang, baik putra maupun putri. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelum nya, 

maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan umum 

Secara umum penulis ingin mendeskripsikan pengaruh bentuk-bentuk 

latihan terhadap peningkatan power otot tungkai. 

2. Tujuan khusus  

Untuk mengetahui pengaruh bentuk-bentuk latihan terhadap peningkatan 

power otot tungkai pada atlet putra UKM bola basket Universitas Siliwangi 

Tasikmalaya 
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E. Kegunaan Penelitian 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk 

menambah wawasan keilmuan dalam bidang ilmu kepelatihan olahraga, baik 

pihak yang terkait seperti pelatih, guru olahraga, maupun Pengawas/Pembina 

Olahraga. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan 

bagi para guru Pendidikan Jasmani, pelatih, dan Pembina olahraga upaya 

meningkatkan hasil belajar/prestasi berbagai cabang olahraga melalui latihan  

jump to box, lateral box jump, hurdle jump, front cone hoops untuk meningkatkan 

komponen kondisi fisik, khususnya power otot tungkai.  

 


