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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar, nyata, dan direncanakan 

dalam sebuah proses belajar dan mengajar untuk mewujudkan kualitas diri 

peserta didik yang secara aktif mampu mengembangkan potensi di dalam 

diri agar mereka mempunyai pondasi kuat dalam beragama, 

berkepribadian baik, cerdas, memiliki pengendalian diri, memiliki 

pemikiran yang kritis dan dinamis, bertanggung jawab, dan memiliki 

keterampilan aktif yang diperlukan, baik bagi dirinya sendiri maupun 

masyarakat. Pendidikan di Indonesia itu terdapat dua bagian, yaitu secara 

terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di 

Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud). Di Indonesia, semua 

penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 

12 tahun, enam tahun di sekolah dasar, tiga tahun di sekolah menengah 

pertama, dan tiga tahun di sekolah menengah atas. 

  Pendidikan merupakan sesuatu yang menyangkut dan berkaitan 

dengan fisik karena tubuh yang segar akan mudah menerima ilmu waktu 

belajar berlangsung. Olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan 

olahraga untuk meningkatkan derajat kesehatan atau suatu bentuk aktivitas 

fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh 

berulang-ulang dan ditujukan untuk memelihara kesehatan dan 

memperkuat otot-otot tubuh. Dalam dunia olahraga terdapat berbagai 

macam cabang-cabang olahraga salah satunya seperti bulu tangkis, volley, 

futsal, sepakbola, basket dan olahraga lainnya. 

  Pengertian olahraga berdasarkan (pasal 1 ayat 4 UU RI No.3 Tahun 

2005) olahraga adalah segala kegiatan yang sisematis untuk mendorong, 

membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_Nasional_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pendidikan_Nasional_Republik_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_belajar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_dasar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah_menengah_pertama
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Olahraga adalah suatu kegiatan fisik yang tersusun secara spesifik yang di 

dalamnya terdapat unsur kompetitif. 

Ekstrakurikuler lebih bersifat sebagai kegiatan penunjang untuk 

mencapai program kegiatan kurikuler serta untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang lebih luas. Kegiatan ekstrakurikuler sifatnya juga lebih 

luwes dan tidak terlalu mengikat. Keikutsertaan siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler yang diprogramkan lebih tergantung pada minat siswa, 

bakat yang dimiliki dan juga hobi yang digemari dan kebutuhan siswa itu 

sendiri. Kegiatan ekstrakurikuler setiap masing-masing sekolah pun 

berbeda-beda satu sama lain menyesuaikan sarana dan prasarana yang 

dimiliki sekolah tersebut. Di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi termasuk 

sekolah yang memiliki ekstrakurikuler yang cukup banyak dibidang 

olahraga salah satunya adalah ekstrakurikuler bolabasket yang sudah 

berdiri sejak lama, ekstrakurikuler basket ini banyak diminati oleh siswa 

SMP Negeri 1 Kota Sukabumi karena termasuk ekstrakurikuler yang 

banyak diminati. Kegiatan ekstrakurikuler basket SMP Negeri 1 Kota 

Sukabumi dilaksanakan pada setiap hari Rabu dan Jumat pukul 14.30-

17.00 WIB yang diikuti oleh siswa kelas VII, VIII dan XI. 

Bolabasket merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang 

dimainkan oleh dua tim yang berlawanan, setiap tim terdiri dari 12 

pemain, masing-masing tim menurunkan lima orang pemain  yang pertama 

bermain  di  lapangan.  Setiap  tim  berusaha membuat  skor dengan cara 

memasukkan bola ke ring lawan sebanyak-banyaknya dan berusaha 

mencegah lawan untuk memasukkan bola. Permainan bolabasket 

mempunyai karakteristik, dimainkan secara beregu, menggunakan bola 

sebagai alat atau objek permainannya, menggunakan ring sebagai sasaran 

tembak untuk menghasilkan angka, bola dimainkan   dengan   cara   

dipantulkan   ke   lantai,   dilempar   atau   dioper, dan  digelindingkan dan 

mempunyai peraturan permainan yang berbeda dengan permainan lainnya. 

Dalam permainan bolabasket, pemain dituntut untuk menguasai beberapa 

teknik dasar bolabasket dan juga teknik bermain yang sangat baik. 
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melempar, mengoper, menggiring, dan memantulkan adalah teknik dasar 

yang harus dikuasai seorang pemain. Di Indonesia, badan nasional yang 

menangani olahraga bolabasket adalah PERBASI (Persatuan bolabasket 

seluruh Indonesia). Selama ini telah diberlangsungkan kompetisi 

bolabasket tingkat nasional yang melibatkan klub-klub bolabasket yang 

bersaing keras untuk menjadi yang terbaik. Semula kompetisi yang 

mewadahi dan menyelenggarakan kompetisi ini disebut KOBATAMA 

yang merupakan kepanjangan dari kompetisi bolabasket utama. Seiring 

dengan berjalannya waktu kompetisi bolabasket ini di ubah menjadi 

Indonesia Basketball League atau IBL, sebagai wadah kompetisi 

bolabasket professional di Indonesia. 

Power lengan sangat diperlukan ketika kita akan melakukan 

olahraga terutama pada olahraga bolabasket, karena di dalam permainan 

bolabasket terdapat beberapa teknik dasar yang memerlukan power lengan 

salah satunya adalah passing. Di mana saat akan melakukan chest pass 

power lengan sangat diperlukan agar bola dapat sampai pada sasaran dan 

agar seorang pemain bisa mengkondisikan atau menentukan seberapa 

besar power yang harus digunakan saat melakukan chest pass serta dibantu 

dengan lecutan pergelangan tangan sehingga bola dapat melempar lurus 

dengan sasaran dada teman. Disaat power lengannya kurang maka akan 

berpengaruh pada lemparan yang akan dilakukan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 

2017 pukul 14:30 WIB telah ditemukan bahwa hanya ada tujuh dari 25 

siswa ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 1 Kota Sukabumi yang bisa 

melakukan teknik dasar chest pass dengan baik, karena masih banyak 

yang belum sempurna dalam melakukan chest pass, seperti banyak yang 

melenceng dan tidak sampai pada teman satu timnya. Penulis menduga 

bahwa hal ini di sebabkan para siswa tidak memiliki power lengan yang 

kuat, di mana pada saat melakukan chest pass seorang pemain harus bisa 

mengkondisikan dan menentukan seberapa besar power yang harus 

digunakan saat melakukan chest pass. Untuk dapat melakukan chest pass 
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yang baik dibutuhkan latihan power lengan dan fleksibilitas pergelangan 

tangan yang baik, karena pada saat akan melakukan chest pass lecutan 

pergelangan tangan membantu agar bola dapat terlempar lurus ke sasaran 

dada teman. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Hubungan Power Lengan dan 

Fleksibilitas Pergelangan Tangan terhadap Penguasaan Teknik Dasar 

Chest Pass pada Ekstrakurikuler Bolabasket SMP Negeri 1 Kota 

Sukabumi Tahun 2018”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan power lengan terhadap penguasaan teknik dasar 

chest pass pada ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 1 Kota 

Sukabumi Tahun 2018? 

2. Apakah ada hubungan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap 

penguasaan teknik dasar chest pass pada ekstrakurikuler bolabasket 

SMP Negeri 1 Kota Sukabumi Tahun 2018? 

3. Manakah hubungan yang lebih signifikan antara power lengan dan 

fleksibilitas pergelangan tangan terhadap penguasaan teknik dasar 

chest pass pada ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 1 Kota 

Sukabumi Tahun 2018? 

 

C. Batasan Masalah 

 Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, dalam 

permasalahan ini penulis membatasi permasalahannya. Ini dilihat dari 

hubungan antara power lengan dan fleksibilitas pergelangan tangan 

terhadap penguasaan teknik dasar chest pass pada ekstrakurikuler bola 

basket SMP Negeri 1 Sukabumi Tahun 2018. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka penulis 

mempunyai tujuan yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan power lengan terhadap 

chest pass. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan fleksibilitas 

pergelangan tangan terhadap chest pass. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara power lengan 

dan fleksibilitas pergelangan tangan terhadap chest pass. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan atau bermanfaat bagi 

beberapa pihak: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan referensi 

oleh pihak sekolah untuk mengubah siswa menjadi lulusan terbaik 

terutama dalam bidang olahraga. 

2. Bagi Pelatih 

a. Sebagai bahan pertimbangan bagi pelatih dalam memberikan 

latihan olahraga, khususnya cabang olahraga permainan 

bolabasket. 

b. Sebagai masukan bagi pelatih dalam memilih bentuk latihan guna 

meningkatkan keterampilan dalam melakukan teknik passing pada 

permainan bolabasket. 

3. Bagi Peneliti 

a. Sebagai pengalaman bagi peneliti dalam ilmu olahraga. 

b. Sebagai dasar penelitian yang serupa dikemudian hari. 

 


