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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bolabasket merupakan olahraga permainan yang digemari oleh hampir 

semua kalangan. Di Indonesia cabor bola besar ini mengalami perkembangan 

yang cukup pesat, permainan ini mendapatkan perhatian yang cukup tinggi baik 

kalangan olahraga pendidikan, rekreasi maupun dalam konteks olahraga prestasi. 

Prestasi yang dicapai oleh Indonesia sebagaimana penulis kutif dari situs 

Wikipedia sudah berlangsung cukup lama. Hal ini ditandai dengan munculnya 

pemain legenda dalam kejuaraan tingkat Asia. Sonny Hendrawan (Liem Tjien 

Siong) terpilih sebagai pemain terbaik kejuaraan bolabasket Asia IV tahun 1967 di 

Seoul, Korea Selatan yang pada saat itu Indonesia menduduki peringkat ke empat 

di bawah Fhiliphina, Korea, dan Jepang, hal tersebut menggambarkan Indonesia 

telah mampu bersaing dengan beberapa negara Asia. Hingga sekarang pun 

prestasi untuk olahraga bolabasket terus berusaha memberikan hasil yang terbaik 

untuk negara Indonesia meskipun olahraga bolabasket merupakan olahraga yang 

belum mampu membawa prestasi tertinggi di kancah Asia, dikarena prestasi 

olahraga bolabasket yang mendunia, maka prestasi tersebut harus tetap 

dikembangkan dan dicapai oleh bangsa Indonesia untuk masa sekarang dan masa 

yang akan datang guna mengejar impian untuk meningkatkan harkat martabat 

bangsa, sehingga bangsa Indonesia tidak menjadi negara yang tertinggal dengan 

negara-negara lain. 

Pada masa ini dan di masa yang akan datang akan terjadi persaingan yang 

sangat ketat, setiap negara terus berupaya mengoptimalkan dalam meningkatkan 

daya saing kualitas dan kuantitas SDM, IPTEK keolahragaan, organisasi sarana 

prasarana, spirit dan sumber daya lainnya agar mampu bersaing dan tampil 

optimal sehingga munculnya juara-juara baru yang akan menggeser juara-juara 

lama. Persaingan tersebut terjadi dikarenakan adanya keinginan untuk 

mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Dalam persaingan yang sangat 

ketat ini, maka pelatih dituntut untuk bekerja keras membina pemainnya dengan 
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tujuan akhir tercetak seorang pemain dunia membawa timnya berprestasi dalam 

cabang olahraga yang dibinanya.   

Salah satu usaha untuk meningkatkan prestasi adalah melalui latihan yang 

sistematis, berulang-ulang, dan terukur dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta penerapan prinsip-prinsip dan aspek-aspek 

latihan yang meliputi fisik, teknik, taktik, dan mental. Harsono (1988, hlm. 100) 

menyatakan bahwa “untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi semaksimal 

mungkin, ada empat aspek latihan yang perlu diperhatikan dan dilatih oleh pemain 

yaitu; latihan fisik, latihan teknik, latihan taktik dan latihan mental”. 

Setiap cabang olahraga memiliki gerak dasar maupun kebutuhan fisik yang 

berbeda-beda. Hal ini sama dengan manusia dalam menjalani hidupnya memiliki 

kebutuhan yang tidak sama untuk dapat terus memenuhi kebutuhannya. Disadari 

atau tidak manusia memiliki karakteristik kebutuhan yang berbeda-beda. Apabila 

ingin berprestasi tinggi tentunya setiap pemain harus memenuhi kebutuhannya 

sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Imanudin (2008, hlm. 48) yang menjelaskan 

dalam dimensi fisiologis bahwa, “setiap orang mempunyai perbedaan individu 

masing-masing...”. Dalam kegiatan olahraga kebutuhan fisik seseorang memiliki 

peran yang sangat penting agar dapat melakukan aktivitas geraknya secara 

optimal. Pentingnya memenuhi kebutuhan latihan fisik dikemukakan oleh 

Harsono (1988, hlm. 100) bahwa:  

Mengenai latihan fisik dalam sasaran utama dari latihan untuk 

meningkatkan keterampilan dan prestasi semaksimal mungkin dengan 

perkembangan kondisi fisik yang menyeluruh amatlah penting, oleh karena 

tanpa kondisi fisik yang baik atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan 

dengan sempurna.  

      

Terdapat berbagai kebutuhan latihan fisik dalam olahraga bolabasket, 

sebagaimana dipaparkan oleh Sidik (2011, hlm. 14) yaitu “daya tahan aerob, daya 

tahan anaerob, daya tahan kekuatan, kecepatan siklis-asiklis, kekuatan yang 

cepat, dan kelenturan”. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, seorang pelatih 

akan mengarahkan proses latihannya pada kebutuhan dari cabang olahraga 

tersebut,  sesuai dengan apa yang akan dilakukan saat berada di lapangan, selain 

itu prinsip permainan bolabasket cukup sederhana, mengoper bola, membawa 

bola, dan memasukan bola ke dalam ring lawan sebanyak mungkin.                
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Agar dapat bermain bolabasket secara efektif, maka pemain yang terlibat 

didalamnya perlu menguasai unsur kebutuhan permainan bolabasket. Terdapat 

tiga unsur dasar  dalam permainan bolabasket menurut Rastafari (2006, hlm. 18) 

yaitu ‘dribbling, operan (passing), dan tembakan (shooting)’. Semua unsur dasar 

kebutuhan ini digunakan dalam permainan atau pertandingan bolabasket, 

tergantung dari situasi dan kondisi lawan yang dihadapi. Macam-macam  unsur 

dasar tersebut dilakukan dalam permainan bolabasket jumlahnya tidak selalu sama 

dalam satu pertandingan. Satu pertandingan terdiri dari beberapa quarter atau 

periode pertandingan yang diawali dengan jump ball. Quarter dalam permainan 

bolabasket artinya aturan waktu dari setiap periode untuk dapat menyelesaikan 

pertandingan.  

Setiap quarter permainan akan menghabiskan waktu yang sama, hal serupa 

dipaparkan oleh Perbasi (2012, hlm. 12) mengenai peraturan pertandingan bahwa: 

Pertandingan akan terdiri dari empat periode dengan masing-masing periode 

sepuluh menit. Akan ada jeda permainan selama dua menit diantara periode 

pertama dan kedua (babak pertama), diantara periode ketiga dan keempat 

(babak kedua) dan sebelum periode tambahan dan jeda permainan paruh 

waktu selama 15 menit. Apabila angka imbang di akhir waktu permainan 

periode empat, pertandingan akan dilanjutkan dengan periode tambahan 

selama lima menit sebanyak yang dibutuhkan untuk mencari selisih angka.  

 

Mengacu pada aturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, ketika 

pertandingan berlangsung, tubuh harus tahan terhadap kebutuhan permainan 

bolabasket. Efektifitas unsur dasar permainan bolabasket harus bisa dipertahankan 

dalam waktu yang relatif lama. Permainan bolabasket merupakan salah satu 

cabang olahraga yang memiliki intensitas tinggi, dilihat dari gerakannya tim akan 

terus berupaya memasukan bola ke dalam ring lawan, untuk itu dibutuhkan 

strategi penyerangan (offense) maupun bertahan (defense), berikutnya dengan 

tetap mempertahankan efektivitas unsur dasar dalam waktu yang relatif lama. 

Berdasarkan analisis waktu dan tempo dalam cabang olahraga ini, sistem 

energi yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan aktivitas atlet 

bolabasket ini cenderung menggunakan sistem energi anaerobik laktasid 

dikarenakan disetiap gerakannya harus dilakukan secara maksimal, tetapi harus 

dapat dipertahankan dalam waktu yang lama dan dapat dilakukan secara berulang-

ulang. Oleh karena itu, pemain bolabasket harus memiliki kapasitas O2 yang 
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sangat baik agar olahdaya aerobik dapat mengimbangi olahdaya anaerobik dan 

apabila olahdaya aerobik sudah mencapai titik maksimal kapasitas O2 atau VO2 -

Max, maka tidak mungkin mengimbangi peningkatan olahdaya anaerobik lebih 

lanjut. Giriwijoyo dan Sidik (2012, hlm. 120) menjelaskan bahwa: 

Apabila olahdaya aerobik tidak dapat mengimbangi peningkatan olahdaya 

anaerobik. Akibatnya, olahraga dengan intensitas/beban ove rload tidak 

mungkin dipertahankan secara mantap (steady state) dan akan (terpaksa) 

berhenti atau menurunkan intensitasnya sampai di bawah VO2Max. Bila 

seluruh kapasitas anaerobiknya telah habis terpakai. 

 

Apabila pertandingan mengalami overtimes, secara otomatis tubuh akan 

mendaur ulang ATP untuk menghasilkan energi. Tetapi waktu rest yang singkat 

tidak mampu mendaur ulang energi yang telah digunakan pada saat akan 

melakukan penyerangan cepat (fastbreak) maupun dalam cepat bertahan dengan 

durasi yang relatif lama sehingga kedua tim menemukan selisih angka. istirahat 

merupakan waktu tubuh mendaur ulang energi periode berikutnya. 

Dalam permainan bolabasket, macam-macam unsur dasar bermain 

merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kebutuhan latihan. Seperti yang 

dijelaskan oleh Zollt (2006, hlm. 19) “there are many types of dribbling, passing, 

shooting, used by players depending on their ability and the game situasion”. 

Dribbling, passing, dan shooting adalah teknik dasar yang menjadi unsur 

kebutuhan saat permainan untuk mampu memulai aktivitas dalam cabang 

olahraga bolabasket, ini menjadi kunci awal guna dapat melakukan kegiatan 

cabang olahraga tersebut, guna pemain diarahkan menjadi terampil sehingga 

menunjang untuk berprestasi. Santosa dan Sidik (2012, hlm. 315) memandang 

bahwa semua cabang olahraga prestasi menuntut tercapainya akurasi gerakan, 

kemampuan dasar yang tinggi dan keterampilan yang tinggi melalui proses 

pembelajaran dan pelatihan, seperti yang dikemukakannya bahwa: 

Mengenai tujuan latihan teknik yaitu untuk mampu melakukan gerakan-

gerakan keterampilan suatu cabang olahraga dari mulai gerak keterampilan 

yang paling sederhana sampai gerak keterampilan yang paling sulit, 

termasuk gerak tipu yang menjadi ciri cabang olahraga tersebut. 

 

Fits and Posner, 1967. (dalam Agus Mahendra, 1988, hlm. 148) 

memaparkan tahapan pembelajaran bahwa “terdapat tiga tahapan pembelajaran 

gerak yaitu; tahap verbal-cognitive, tahap motorik, dan tahap otonomi”.        
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Pelatih dituntut membantu atlet agar dapat mencapai tahapan paling akhir yaitu, 

tahapan otonomi atau otomatisasi. Dalam olahraga bolabasket ini sangat 

diperlukan agar bola yang terlepas dari kedua tangan yang didorong dilecutkan 

dengan jari tangan dan jatuh tepat pada sasaran dengan efisien. Untuk terjadinya 

tahapan otomatisasi, latihan teknik harus dilakukan secara sistematis dan 

berulang-ulang. 

Pada saat melakukan latihan teknik pemain tidak boleh dalam keadaan lelah 

karena pelatihan teknik melibatkan susunan syaraf dan otot. Apabila pemain 

dalam keadaan lelah, maka syaraf dan otot tidak dapat berkoordinasi secara 

optimal sehingga pemain melakukan kesalahan gerak dan apabila kesalahan 

tersebut dibiarkan terus menerus maka kebiasaan gerak yang salah akan tersimpan 

dalam long term memory dalam otak yang disebut dengan bad caping habit. 

Giriwijoyo dan Sidik, (2012, hlm. 318) menyatakan bahwa “ada batas yang tidak 

boleh dilanggar dalam latihan teknik yaitu pengulangan gerakan itu tidak boleh 

sampai menyebabkan terjadinya kelelahan pada salah satu atau beberapa otot yang 

bersangkutan”. 

Peraturan sistem point permainan dalam bolabasket setiap tim memiliki 

pemain sebanyak-banyaknya 12 pemain, lima pemain disiapkan dilapangan, tiga 

angka diberikan untuk setiap bola masuk yang dicetak dari luar garis tiga angka 

(three point), dua angka diberikan dari setiap bola masuk yang dicetak dari dalam 

garis tiga angka (two point), dan satu angka diberikan untuk setiap tembakan 

bebas (free throw). Menurut Stankovic (1998, hlm. 18) mengenai bolabasket, 

“basketball is fast, dynamic, attractice and spectacular game. The score changes 

every minute making the game exiting towards the end”. Sehingga sebelum 

permainan usai dalam beberapa detikpun sebelum peluit dibunyikan hal 

kemungkinan terjadinya point menjadi beberapa selisih angka dapat terjadi saat 

pertandingan.   

Menurut pengalaman dan pengamatan penulis, untuk menghasilkan atlet 

yang berprestasi, bermain dengan seluruh kemampuan secara optimal, dan mampu 

mempertahankan ketahanan tubuh terhadap kebutuhan permainan tanpa 

menyebabkan kelelahan yang berarti, pada saat peak performance dibutuhkan 

adaptasi latihan yang efektif dan efisien secara sistematis dan berulang-ulang, dan 
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disusun pada tahapan latihan atau periodesasi latihan. Hasil pengamatan inilah 

yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan untuk kepentingan 

pelatih seperti dalam periodesasi latihan yang direncanakan dalam jangka waktu 

panjang (satu tahun) khususnya pada tahap pertandingan utama. Pada tahap 

pertandingan utama (TPUt) mempunyai karakteristik tersendiri, salah satunya 

spesifikasi latihan teknik, fisik, taktik, dan mental yang menyerupai karakteristik 

permainan dalam pertandingan yang sebenarnya. 

Proses latihan tersebut harus diperhatikan dengan baik supaya pada saat 

pertandingan atlet sudah siap menghadapi pola permainan dan karakteristik 

permainan lawan. Dengan demikian, penulis akan menggambarkan jumlah  

dribbling, passing (chest pass, bounce pass, overhead pass,) shooting (two point, 

three point, free throw,) rebound (offen, deffen), speed, pola permainan offensive, 

defensive, dan waktu pertandingan. Data akan dipersentasekan menurut quarter 

dari jumlah dribble, passing, shooting, rebound, speed, offensive, dan defensive 

dan rebound. Yang menjadi unsur dasar kebutuhan permainan bolabasket dalam 

permainan bolabasket yang dilakukan atlet menjadi rujukan para pelatih dalam 

menyusun program latihan bagi atletnya. Atas dasar-dasar itu, maka penulis ingin 

meneliti permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Pelaksanaan Teknik 

Dominan Dalam Cabang Olahraga Bolabasket”. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka 

masalah penelitian akan diuraikan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai 

berikut. “Teknik apa saja yang dominan dilakukan pada pertandingan bolabasket 

National Basketball League Indonesia” ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka tujuan 

penelitian ini ialah memperoleh gambaran tentang teknik apa saja yang dominan 

dilakukan pada pertandingan bolabasket National Basketball League Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka yang diharapkan 

penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengungkap berbagai hal 

yang bermanfaat dalam dunia olahraga. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengungkap berbagai hal 

secara tepat sasaran, dan bertanggungjawab dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

c...Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain untuk 

mengaplikasikan teori kedalam praktik dengan fakta hasil penelitian tentang 

jumlah dribbling, passing, shooting, rebound, speed, offensive, defensive, 

dan waktu pertandingan dalam pertandingan bolabasket NBL Indonesia 

pada putaran Grand Final. 

2. Secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan rujukan bagi 

pelatih untuk menentukan dan menerapkan secara tepat tahapan pelatihan 

pada periodesasi latihan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rekomendasi dalam 

rangka melakukan peningkatan prestasi, khususnya dalam hal penerapan 

pelatihan cabang olahraga bolabasket. 

 

E. Batasan Penelitian 

Agar masalah ini tidak menyimpang dari masalah yang penulis ajukan. 

Batasan penelitian ini juga untuk membatasi penelitian agar lebih spesifik, maka 

penulis membatasi penelitian sebagai berikut: 

1. Data yang dikaji adalah jumlah dribbling, passing, shooting, Rebound, pola 

permainan offensive, defensive dan waktu pertandingan yang dilakukan oleh 

atlet dalam kejuaraan National Bolabasket Indonesia Championship series.  

2. Data dari informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menentukan 

volume  pelaksanaan teknik gerak dan kebutuhan fisik untuk atlet bolabasket. 
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3. Sumber data adalah tim profesional National Bolabasket League Indonesia.  

4. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling  

berdasarkan tujuan peneliti dengan mengambil data tim NBL Indonesia yang 

berhasil lolos pada tahap play off atau empat besar terbaik.    

F. Batasan Istilah 

Guna menghindari kemungkinan terjadi kesalahan penafsiran terhadap 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi beberapa 

istilah yang digunakan sebagai berikut: 

1. Analisis. (Fadil, 2013) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 

bahwa, Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. Sementara dari situs ‘artikata’ yang 

merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa analisis adalah 

penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya. 

2. Komponen Fisik menurut Harsono (1988, hlm. 100) adalah komponen-

komponen yang utama dilatih dan dikembangkan oleh atlet. Dan menurut Sidik 

komponen fisik terdiri dari fleksibilitas, kecepatan, daya tahan, kekuatan, daya 

tahan kecepatan (stamina), kekuatan kecepatan (power) dan data tahan 

kekuatan. 

3. Bolabasket menurut Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia dalam definisi 

bolabasket yang dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari lima 

pemain. Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak angka ke 

keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka       

(FIBA, 2012, hlm. 1). 

4. Dribbling.  Rastafari (2006, hlm. 18) menjelaskan dribbling adalah cara untuk 

bergerak dengan  bola yang dilakukan oleh seorang pemain. 

5. Passing. Faruq (2011, hlm. 33) mendeskripsikan passing adalah cara 

memberikan bola kepada teman dalam satu tim. 

6. Shooting. Menurut Wikipedia mengenai shooting adalah usaha memasukkan 

bola kedalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin.  

7. Rebound. Menurut Oliver (2009, hlm. 87) rebound adalah keterampilan 

menangkap bola.  
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G. Struktur Organisasi Penelitian 

Penelitian ini akan dituliskan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri 

dari lima bab; pendahuluan, kajian teoritis dan kerangka berpikir, prosedur 

penelitian, hasil pengolahan dan analisis data, kesimpulan dan saran. Adapun 

rincian tentang penulisan tersebut:   

Bab satu, mengenai pendahuluan akan memberikan gambaran mengenai 

penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, batasan istilah dan 

struktur organisasi penelitian. 

Bab dua, akan mengkaji mengenai kajian teoritis dan kerangka berpikir 

berdasarkan teori-teori yang dimaksud seperti; hakikat olahraga permainan 

bolabasket, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga, faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi cabang olahraga bolabasket, analisis kebutuhan 

latihan untuk cabor permainan bolabasket, dan kerangka berpikir.  

Pada bab tiga akan membahas mengenai prosedur penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi; metode penelitian, lokasi, populasi dan 

sample, langkah-langkah penelitian, instrumen penelitian, dan prosedur 

pengolahan data. 

Bab selanjutnya, yaitu bab empat akan memaparkan hasil analisa data 

berikut diskusi terkait temuan yang ada. Dan bab lima akan membahas mengenai 

kesimpulan dan saran. 

 

 

   

 

      

              

        

      

      

 

 


