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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang dilakukan untuk mendapatkan tubuh 

sehat dan kuat, aktivitas itu sendiri cenderung yang menyenangkan dan menghibur. 

Kata olahraga berasal dari bahasa indonesia asli, tidak sama dengan sport. Olahraga 

berarti mengolah atau menyempurnakan jasmani atau fisik. Melihat dari tujuannya, 

olahraga dibagi menjadi tiga yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga 

rekreasi. Olahraga pendidikan dilakukan di sekolah, olahraga prestasi dilaksanakan di 

klub-klub olahraga melalui induk cabang olahraga, sedangkan olahraga rekreasi 

dilakukan untuk mengisi waktu luang.  

Bolabasket adalah olahraga kelompok yang terdiri atas dua team beranggota 

masing-masing lima orang pemain bertanding saling mencetak poin dengan 

memasukan bola ke dalam ranjang. Selain lima orang pemain itu diizinkan memiliki 

lima pemain. Selain itu basket juga mudah di pelajari bentuk bola yang lebih besar dari 

bola lain, sehingga mempermudah pemain saat memantulkan bola dan melempar bola. 

Menurut Nidhom Khoeron (2017: 4) begitu panjangnya perjalanan sejarah 

bolabasket awalnya james ingin menggunakan kotak kayu sebagai sasaran tembakan, 

namnun berhubung tidak ada apapun disana kecuali sebuah keranjang (basket) kosong 

bekas penampung buah persik, maka jadilah ia menggunakan keranjang itu sebagai 

sasaran tembak. 

Di antara cabang olahraga, cabang permainan bolabasket cukup banyak digemari 

terutama bagi para pelajar dan mahasiswa, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Sehingga pada cabang olahraga ini banyak kejuaraan-kejuaraan  
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yang di lakukan di tingkat nasional maupun internasional. Namun hingga dewasa 

ini masih banyak pemain-pemain bolabasket khususnya pelajar yang belum dapat 

prestasi yang memuaskan, karena masih banyak atlet bolabasket yang belum menguasai 

Teknik-teknik dasar permainan bola basket, dalam hal ini teknik shooting, yang 

merupakan teknik dasar shooting dalam permainan bolabasket. Teknik shooting adalah 

sebuah  gerakan yang di mana seorang pemain menembakan bola ke arah keranjang tim 

lawan. Berakhirnya sebuah teknik shooting ialah di mana seorang pemain telah 

melapaskan bola dari tangannya menuju ring lawan. 

Hasil observasi penelitian di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi terdapat 

permasalahan pada saat permainan bolabasket mengenai teknik gerakan shooting yang 

jarang memasukan bola ke dalam ring, saat observasi saya menilai adanya kekurangan 

akurasi jump shoot under basket. Keakuratan hasil shooting bergantung pada 

kemampuan shooting pemain itu sendiri. Saat melakukan teknik shooting terdapat hal-

hal yang berkontribusi untuk melakukan teknik shooting ini, agar teknik tersebut 

dilakukan dengan sempurna, dan di tambah saat melakukan shooting tidak terlalu 

kesulitan. Adapun hal yang berkontribusi yang terdapat hubungan dengan shooting 

seperti kekuatan otot lengan dan akurasi. Akurasi itu adalah ketepatan yang dapat 

menunjukan hasil yang sesungguhnya. Dari hal-hal yang berkontribusi tersebut, hal 

tersebut memiliki andil yang cukup besar terhadap teknik dasar shooting. Ini membuat 

peneliti tertarik apa ada hubungan dengan gerakan dalam shooting tersebut, dan dalam 

penelitian ini peneliti mengambil kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai 

terhadap akurasi jump shoot untuk diteliti. Diharapkan pada saat dilapangan atlet dapat 

melakukan teknik dasar shooting dengan baik dan tepat, dikarenakan hal tersebut salah 

satu peran penting dalam suatu pertandingan, sehingga membuat pemain dengan mudah 

mencetak poin. 

Atas dasar itulah, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Hubungan Kekuatan 

Otot Lengan dan Kekuatan Otot Tungkai terhadap Jump Shoot dalam permainan 

bolabasket pada ekstrakurikuler SMA NEGERI 4 Kota Sukabumi. 

 

B. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

kekuatan otot lengan dan kekuatan otot tungkai saat melakukan  jumpshoot under 

basket. 
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C. Rumusan Masalah 

  Sesuai dengan pembatasan masalah diatas maka perumusan masalah dalam 

penilitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan kekuatan otot lengan terhadap jump shoot bolabasket? 

2. Apakah ada hubungan kekuatan otot tungkai terhadap jump shoot bolabasket? 

3. Apakah ada hubungan kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap jump shoot 

bolabasket? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah penelitian tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan otot lengan terhadap jump shoot bolabasket 

2. Kekuatan otot tungkai terhadap jump shoot bolabasket 

3. Kekuatan otot lengan dan otot tungkai terhadap jump shoot bolabasket 

 

E. Manfaaat Penelitian  

Ada beberapa manfaat yang di hasilkan dari tujuan penelitian antara lain: 

1. Bagi peneliti dapat membantu keterampilan peserta. Untuk meningkatkan kualitas 

atlet bolabasket, khususnya meningkatkan kekuatan otot lengan dan otot tungkai 

terhadap jump shoot. 

2. Bagi peserta dapat melakukan gerakan jump shoot dengan baik.  

3. Sebagai sumbangan ilmu dengan adanya perkembangan atlet dapat melakukan 

jump shoot. 

4. Bagi pelatih berikan motivasi lebih untuk atlet yang mengikuti ekstrakurikuler 

bolabasket. 


