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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bola basket merupakan salah satu cabang olahraga permainan bola besar 

yang sudah cukup populer di Indonesia. Hal ini terbukti bahwa hampir setiap 

masyarakat Indonesia sudah mengenal permainan bola basket. Banyak tim bola 

basket yang terbentuk di Indonesia mulai dari tim basket ekstrakurikuler hingga 

klub amatir maupun professional.  

Permainan bola basket ini dimainkan oleh sepuluh orang pemain yang dibagi 

dalam dua tim yang saling berlawanan. Lima orang pemain dalam tim basket 

memiliki tugas dan posisi yang berbeda. Posisi pemain merupakan aspek yang 

sangat penting dalam cabang olahraga bola basket, karena berhubungan dengan 

penyerangan (offense) dan pertahanan (defense) di lapangan. Posisi pemain 

berfungsi untuk mencari celah saat akan memasukkan bola kedalam ring ketika 

pemain mendapatkan kesempatan untuk menyerang. Posisi beserta taktik yang 

bagus akan sangat menentukan kemenangan. Ada lima posisi pemain dalam bola 

basket yaitu point guard, shooting guard, small forward, power forward, dan 

center. 

Setiap pemain yang berbeda posisi tetap memiliki pergerakan yang sama di 

lapangan. Setiap pemain harus bisa mengelabui lawannya dengan mencari posisi 

yang kosong di lapangan untuk bisa melakukan tembakan ke ring lawan. Akan 

tetapi, intensitas gerak tiap pemain yang meliputi heart rate, jarak tempuh, 

pengeluaran kalori, dan kecepatan rata-rata di lapangan tidak bisa diprediksi 

begitu saja. Intensitas gerak pemain di lapangan dapat meliputi sprint pendek dan 

panjang, jalan, diam, serta gerakan lainnya. Belum dapat dipastikan apakah 

pemain dengan posisi guard memiliki intensitas gerak yang lebih banyak 

dibandingkan dengan posisi forward dan center, ataukah semua pemain memiliki 

intensitas gerak yang sama. 
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Seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa intensitas gerak tidak bisa 

diprediksi begitu saja, sulit apabila hanya dilihat dianalisis berdasarkan 

penglihatan mata. Pada zaman yang sudah canggih akan teknologi, telah tercipta 

alat yang dapat mempermudah mengetahui intensitas gerak pemain di lapangan. 

Alat ini juga diciptakan untuk mengembangkan teknologi keolahragaan di dunia. 

Jika dihubungkan dengan performa pemain bola basket di lapangan, teknologi 

tersebut dapat diterapkan untuk mengetahui bagaimana performa pemain di 

lapangan. Alat yang dapat digunakan berupa jam tangan yang telah disinkronisasi 

dengan Global Positioning System (GPS) yang dapat mengidentifikasi intensitas 

gerak pemain di lapangan, yang memang cukup sulit apabila hanya dilihat dan 

dinilai oleh penglihatan saja. Dengan alat pengukur performa pemain di lapangan, 

kita dapat lebih mengetahui bagaimana karakteristik, kekurangan, serta kelebihan 

para pemain bola basket apabila dilihat berdasarkan posisinya, baik guards, 

forwards, maupun center. 

Jawa Barat, yang bisa dibilang tuan rumah yang sudah memiliki alat-alat 

olahraga di bidang sport science khususnya alat yang bisa mengukur intensitas 

gerak dari pemain di lapangan. Pada penelitian sebelumnya sudah ada penelitian 

dari Desi Arisandi, 2015 yang mengukur penggunaan kalori bagi pemain bola 

basket putri PORDA Jabar yang menerapkan teknologi olahraga untuk 

memperoleh data dari pemain tersebut. Pada penelitian yang sudah terlaksana, 

diketahui jumlah heart rate dari tiap pemain dengan posisinya masing-masing. 

Posisi 4 (power forward) dan 5 (center) lebih banyak bergerak di lapangan 

dibandingkan dengan posisi yang lainnya, karena pada posisi tersebut 

mengeluarkan kalori lebih banyak dibandingkan posisi yang lain. Namun 

penelitian yang sudah dilakukan tersebut belum mengarah secara detail pada 

analisis intensitas gerak dari pemain basket di lapangan.  

Pada penelitian lainnya yaitu penelitian oleh Jullen Castellano dan David 

Casamichana, 2010 didapatkan penelitian yang menganalisis intensitas latihan 

pada suatu cabang olahraga. Instrumen pada penelitian ini juga menggunakan 
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teknologi sport GPS pada pemain beach soccer. Pada hasil penelitian tersebut 

diketahui bahwa olahraga beach soccer merupakan olahraga yang memiliki 

intensitas yang tinggi karena pada profil fisiologisnya menunjukkan bahwa pada 

setengah babak awal intensitasnya mencapai lebih dari 90% dari heart rate 

maksimal. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai penerapan teknologi Global Positioning System (GPS) dalam 

mengukur intensitas gerak pada pemain bola basket, dengan variabel penelitian 

penelitian yaitu heart rate, jarak tempuh dan kalori yang dikeluarkan pemain yang 

dibandingkan berdasarkan posisinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat ditarik 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran intensitas gerak pemain bola basket antar posisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan heart rate setiap pemain 

berdasarkan posisi? 

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan jarak yang ditempuh setiap 

pemain berdasarkan posisi ? 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kalori yang dikeluarkan setiap 

pemain berdasarkan posisi ? 

5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kecepatan rata-rata yang 

ditempuh setiap pemain berdasarkan posisi ? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Mengetahui gambaran intensitas gerak pemain bola basket berdasarkan 

posisi. 
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2. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan heart rate setiap 

pemain berdasarkan posisi. 

3. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan jarak yang 

ditempuh setiap pemain berdasarkan posisi. 

4. Mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan penggunaan kalori 

yang dikeluarkan setiap pemain berdasarkan posisi. 

5. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan kecepatan rata-rata yang 

ditempuh setiap pemain berdasarkan posisi. 

 

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan muncul oleh penulis dengan adanya 

penelitian ini yakni sebagai berikut : 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

bagi: 

a. Para pemain, untuk mengetahui bagaimana performanya di lapangan 

pada saat pertandingan serta mengetahui perkembangan teknologi 

olahraga di Indonesia. 

b. Pelatih bola basket, untuk memberikan pemahaman bahwa penerapan 

teknologi olahraga pada pemain sangat penting untuk mengetahui 

karakteristik pemainnya di lapangan dan mengetahui letak kekurangan 

pemain pada saat pertandingan secara terperinci, serta dapat menjadi 

parameter untuk memberikan porsi latihan kepada pemain berdasarkan 

posisinya masing – masing. 

c. Praktisi olahraga, untuk turut mengembangkan sport science di Indonesia 

demi meningkatkan prestasi pemain. 

d. Pembaca, untuk memberikan pengetahuan mengenai teknologi olahraga 

di bidang sport science serta penerapannya pada pemain di setiap cabang 

olahraga khususnya di olahraga permainan beregu seperti bola basket. 
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2. Secara praktis, hasil penelitian ini sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pemain bola basket pada tiap posisinya. 

 

E. Struktur organisasi skripsi 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab I merupakan tahapan awal yang ditulis oleh peneliti sebelum menyusun 

skripsi. Pada pendahuluan ini dijelaskan mengapa peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai perbedaan intensitas gerak pada pemain bola basket dengan 

memanfaatkan teknologi sport science yaitu GPS. Dalam bab I peneliti 

memberikan informasi mengenai penelitian yang akan dilakukan. Urutan 

penulisan pada bab ini yaitu sebagai berikut : 

A. Latar Belakang Penelitian 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

 

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Bab II peneliti menulis mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, terutama variabel penelitiannya yaitu intensitas 

gerak yang meliputi tentang intensitas, gerak, heart rate, jarak, kalori, dan 

kecepatan, serta mejelaskan sedikit tentang olahraga bola basket beserta posisi dan 

gerak didalamnya. Kedua variabel tersebut kemudian dihubungkan. Selain kajian 

teori dari berbagai sumber, peneliti juga menyajikan hasil penelitian terdahulu 

serta hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan. 

Urutan penulisan pada bab II ini yakni sebagai berikut : 

A. Kajian Teori 

1. Definisi permainan bola basket 

2. Posisi pemain bola basket 
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3. Keterampilan mengatur posisi 

4. Definisi intensitas gerak 

5. Gerak dasar pada manusia 

6. Gerak dalam permainan bola basket 

B. Penelitian Terdahulu 

1. Analisis Penggunaan Kalori Pemain Bola Basket (Studi 

Perbandingan Terhadap Posisi-Posisi Pemain Bola Basket Putri 

Pekan Olahraga Daerah Jawa Barat 2014). Oleh Desi Arisandi, Ilmu 

Keolahragaan FPOK UPI 2015 

2. Heart Rate and Motion Analysis by GPS in Beach Soccer. Oleh 

Jullen Castellano dan David Casamichana, 2010 

3. Kerangka Berfikir 

4. Hipotesis Penelitian 

 

 

 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III ini peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, 

dengan desain penelitian deskriptif komparatif. Selain itu pada bab ini juga 

dijelaskan mengenai instrument penelitian yang akan digunakan, serta prosedur 

penelitian yang akan dilakukan. Urutan penulisan pada bab III ini yakni sebagai 

berikut : 

A. Desain Penelitian 

B. Partisipan 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

2. Sampel 

D. Tempat dan Waktu Penelitian 
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E. Instrument Penelitian 

 

4. BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti menjelaskan apa saja yang diperoleh pada penelitian 

yang dilaksanakan. Peneliti menjelaskan, melakukan analisis data, dan menarik 

kesimpulan dari hasil yang didapat. Adapun ururan penulisannya yakni sebagai 

berikut : 

A. Temuan Penelitian 

B. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Uji Normalitas Data 

2. Uji One Way Anova 

3. Analisis Statistik Parametrik One Way Anova 

4. Analisis Statistik Nonparametrik Kruskal Wallis 

C. Pembahasan dan Temuan Penelitian 

 

5. BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini, penulis menyimpulkan apa yang didapat dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, serta peneliti memberikan saran kepada pemain, pelatih, 

serta keilmuan di bidang olahraga agar penelitian selanjutnya lebih berkembang. 

Adapun urutan penulisan pada bab ini yakni sebagai berikut : 

A. Simpulan 

B. Implikasi dan Rekomendasi 

1. Bagi Pemain Bola Basket 

2. Bagi Pelatih Bola Basket 

3. Bagi Bidang Keilmuan Keolahragaan 

 


