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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

     Olahraga merupakan hal yang sangat dekat dengan manusia kapan dan 

dimana saja berada. Sebab olahraga merupakan salah satu kebutuhan hidup yang 

harus dipenuhi oleh setiap manusia. Olahraga menempati salah satu kedudukan 

terpenting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan modern sekarang ini 

manusia tidak bisa dipisahkan dari kegiatan olahraga baik sebagai salah satu 

pekerjaan khusus, sebagai tontonan, rekreasi, mata pencaharian, kesehatan 

maupun budaya. Olahraga juga yang bisa membuat diri kita menjadi segar, 

sehat, dan bugar. 

     Dewasa ini olahraga sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas baik 

pria maupun wanita dari mulai anak-anak hingga orang dewasa. Sebab olahraga 

mempunyai pengaruh besar bagi individu manusia untuk membentuk kebugaran 

jasmani dan rohani. Menpora Maladi (Dalam Sofianisya,2014).  mengemukakan 

bahwa “Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau 

usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi 

jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat 

dalam bentuk permainan, perlombaan/ pertandingan, dan kegiatan jasmani yang 

intensif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam 

rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan 

Pancasila.”  

     Menurut undang-undang sistem keolahragaan No. 25 Tahun 2005, 

olahraga dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu olahraga pendidikan, olahraga 

prestasi, dan olahraga rekreasi.  

       Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan, 

yang dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun unformal melalui 

kegiatan instrakurikuler dan ekstrakurikuler. Olahraga pendidikan dimulai pada 

usia dini, yang dibingbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh 

tenaga keolahragaan yang disiapkan. 
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       Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali 

kesehatan dan kebugaran. Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap 

orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga. 

Olahraga rekreasi bertujuan untuk : 

1. Memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan,  

2. Membangun hubungan sosisal.  

3. Melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional. 

Sedangkan olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk 

meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka 

meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Olahraga prestasi dilakukan oleh 

setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan dan potensi untuk mencapai 

prestasi, dilaksankan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara 

terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan 

dan teknologi keolahragaan. Kemenpora RI  (2010). 

 Dari sekian banyak jenis olahraga terdapat beberapa cabang yang salah 

satunya adalah olahraga bola basket, olahraga bola basket itu sendiri dapat 

dimasukan kedalam olahraga pendidikan dan olahraga prestasi dikarnakan 

olahraga bola basket bisa dilakukan untuk kebutuhan sekolah sebagai 

pembelajaran, bisa juga digunakan untuk kebutuhan potensi agar bisa menjadi 

seorang atlet nasional maupun internasional.  

     Pada jaman sekarang perkembangan bola basket sudah sangat pesat, baik 

melalui kompetisi amatir maupun profesional, proses perkembangan pun tidak 

lepas dari peran media cetak dan elektronik yang meliputi televisi, radio, koran, 

majalah, ataupun dari jejaring sosial. Dari situlah kita bisa lebih tau update 

terbaru dari pertandingan – pertandingan langsung ataupun tidak langsun mau di 

luar negeri ataupun didalam negeri.           

     Bola basket adalah olahraga untuk semua jenis kalangan. Walaupun bola 

basket adalah olahraga anak muda dengan permainan yang banyak sering di 

lakukan oleh kaum pria remaja, namun bola basket sering dimainkan juga oleh 

wanita dari segi usia dan ukuran tubuh bahkan mereka yang cacat, termasuk 

yang menggunakan kursi roda. Wissel (2000: 1) 
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     Permainan bola basket ini mungkin merupakan permainan yang paling 

banyak dimainkan. Hampir seluruh dunia mengenal dan memainkan permainan 

olahraga ini, terutama di Amerika Utara, China dan juga di benua Eropa. Seperti 

yang banyak sudah terdengar kalau tim Uni Soviet dan Yugoslavia hampir selalu 

merebut mendali emas di arena olahraga dunia, Olimpiade. Bahkan di Inggris 

dimana banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang berani mensponsori 

pertandingan basket ini, olahraga tadi sangat berkembang pesat. Dapat di 

katakan pada saat ini, permaian bola basket di Inggris merupakan permainan 

dalam tim yang paling cepat berkembang. Vic Amber (2013: 4) 

     Dalam permainan ini dapat dikatakan hampir tidak begitu banyak kontak 

tubuh yang terjadi, kalau dibandingkan dengan aneka permainan olahraga lain 

(misalnya rugby, sepak bola, dan lain-lain). Dan kecelakan hampir tidak pernah 

terjadi di arena bola basket. Maka itu permainan ini akan membuat kepuasan 

yang sangat baik pada para pemain.  

     Di Indonesia sendiri seperti yang kita ketahui olahraga ini mulai digemari. 

Di samping tidak memerlukan lapangan yang  terlampau luas (tidak seluas 

lapangan sepak bola), juga peralatan yang tidak terlampau mahal, masih bisa di 

jangkau oleh lapisan masyarakat yang sederhana. Di samping mengingat 

manfaatnya yang sangat besar sekali bagi kesehatan tubuh kita. 

       Olahraga bola basket adalah olahraga yang dimainkan secara beregu terdiri 

dari lima orang dalam satu tim bertujuan memasukan bola kedalam 

ring/keranjang lawan dan menjaga daerahnya dari serangan lawan, selain itu 

permainan bola basket ini bisa dilakukan dalam ruangan tertutup (indoor) 

maupun ruangan terbuka (outdoor). Tujuan dari permainan bola basket adalah 

mencetak point/angka dengan cara memasukkan bola ke keranjang lawan dan 

mencegah tim lawan mencetak angka, dengan waktu yang sudah di tentukan 

yaitu 4x10 menit dan pemenangnya ialah regu yang paling banyak memasukan 

bola ke dalam ring lawan. 

     Pada olahraga bola basket, seorang pemain harus dapat menguasai teknik 

dasar yang baik, sebab hal itu merupakan salah satu syarat mutlak untuk menjadi 

seorang pemain bola basket. Ada beberapa teknik dasar dalam permainan bola 
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basket yaitu passing, driblling, dan shooting. Tanpa mengabaikan teknik dasar 

yang lain shooting adalah teknik dasar yang sering digunakan dan lebih penting 

dari teknik dasar lainnya karena tujuan permainan bola basket itu sendiri adalah 

untuk memasukan bola ke keranjang lawan melalui hasil dari shooting atau 

tembakan. 

     Ada beberapa jenis shooting yang berada dalam permainan bola basket, 

salah satunya adalah shooting free throw (tembakan bebas) yang mana free 

throw itu dilakukan pada saat terjadinya pelanggaran yang terjadi pada saat 

lawan akan membuat angka atau poin. Tembakan free throow dilakukan dari 

belakang garis hukuman dengan jarak ke ring 4,70 meter. 

     Dari hasil observasi awal penulis, pada pertandingan bola basket antar 

SMP yang digelar oleh salah satu SMA di kota sukabumi, setelah penulis 

mengamati pertandingan tersebut terlihat bahwa ada kelemahan  dari salah satu 

permainan SMP yaitu SMP Negeri 6 kota Sukabumi. Permasalahan yang 

dimungkinkan terjadi di penelitian ini terletak pada power saat shooting bola, 

dikarnakan saat para siswa melakukan shooting kebanyakan bola tidak sampai 

ke dalam ring basket.  Dimungkinkan kekuatan bisa menjadi salah satu faktor 

penting dalam permainan olahraga bola basket khususnya dalam melakukan 

tembakan (shooting). Kekuatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kekuatan otot lengan yang mana dimungkinkan bila kekuatan otot lengan baik 

maka kemampuan tembakan (shooting) pun akan baik pula. 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mencoba mengamati 

adanyakah hubungan yang besar terjadi antara kekuatan otot lengan dengan 

melakukan shooting free throw pada siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 6 Kota 

Sukabumi.  

       Mengacu pada uraian di atas, yang dimaksud dalam hal ini siswa 

ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 6 Kota Sukabumi yang masih cukup 

jauh dari yang diharapkan, kerena dimungkinkan teknik free throw nya belum 

didukung oleh kekuatan otot lengan yang baik, sehingga hal ini dapat dijadikan 

suatu permasalahan untuk dijadikan suatu penelitian.  
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     Berdasarkan pada isi latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan 

Kekuatan Otot Lengan Terhadap Keterampilan Shooting Free throw Dalam 

Permainan Bola Basket pada Siswa Ekstrakurikuler SMP Negeri 6 Kota 

Sukabumi” 

B. Rumusan Masalah 

     Dengan mengacu dari latar belakang di atas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

      “Adakah hubungan antara kekuatan otot lengan dengan shooting free 

throw dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola basket di 

SMP Negeri 6 Kota Sukabumi?” 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan pada masalah-masalah yang sudah di uraikan tersebut, maka 

tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai setelah melakukan 

penelitian ini. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

Apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan dengan shooting free throw 

dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakurikuler bola basket di SMP 

Negeri 6 Kota Sukabumi. 

D. Manfaat Penelitian 

     Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menambah wawasan ilmu khususnya dalam bidang olahraga bola 

basket. 

2. Agar bisa menjadi masukan untuk para siswa khususnya yang 

berhubungan dengan faktor yang mempengaruhi hasil tembakan free 

throw dalam permainan bola basket. 
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3. Agar menjadi bahan efaluasi untuk para guru sebelum melaksanakan 

proses latihan di lapang 

 

 


