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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Permainan bolabasket adalah salah satu olahraga paling populer di dunia. 

Penggemarnya yang berasal dari segala usia bahwa permainan bolabasket merupakan 

permainan yang menyenangkan, kompetitif, mendidik, menghibur, dan menyehatkan. 

Keterampilan-keterampilan perorangan seperti menembak, mengumpan, menggiring 

bola (dribble), dan rebound, serta kerjasama tim untuk menyerang atau bertahan, 

adalah persyaratan agar berhasil dalam memainkan olahraga ini (Oliver, 2007, hlm. 

11). Permainan bolabasket adalah suatu permainan beregu dan dapat dimainkan oleh 

putra dan putri. Dalam permainan bolabasket, setiap regu harus berusaha memasukan 

bola ke keranjang lawan dengan menggunakan tangan untuk mencetak poin dan 

sebaliknya berusaha menjaga keranjang sendiri agar lawan tidak dapat mencetak 

poin. Permainan bolabasket ini satu regu yang lengkap beranggotakan 12 orang 

pemain, terdiri dari 5 orang pemain utama serta 7 orang cadangan.   

Serta Wissel (1996) mengemukakan tentang definisi bolabasket, sebagai berikut: 

Bolabasket dimainkan oleh dua tim dengan 5 pemain per tim. Tujuannya 

adalah mendapatkan nilai (score) dengan memasukan bola ke keranjamg dan 

mencegah tim lain melakukan hal yang serupa. Bola dapat diberikan hanya 

dengan passing (operan) dengan tangan atau dengan mendribelnya (batting, 

pushing, atau tapping) beberapa kali pada lantai tanpa menyentuhnya dengan 

dua tangan secara bersamaan serta dapat melakukan shooting kearah 

keranjang lawan. (hlm. 2) 

 

Secara teknis setiap pemain bolabasket ingin memiliki performa yang baik 

agar dapat membawa timnya memenangkan pertandingan. Namun keberhasilan dari 

suatu penyerangan untuk meraih angka bergantung pada kemampuan individual yang 

harus menguasai beberapa teknik dalam bermain bolabasket. Maka dalam hal ini 

pemain dan pelatih harus dapat menganalisis kinerja saat pertandingan berlangsung, 



2 

 

 
Agnesa Aulia Sutrisno, 2017 
ANALISIS PERFORMA PEMAIN LIGA BOLA BASKET PROFESIONAL 2017 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

atau pada saat selesai pertandingan, pelatih dan pemain harus melakukan analisis 

pertandingan, untuk mengetahui performa pemain.  

Menurut Sampaio et al (dalam Garcia, dkk, 2013) mengemukakan bahwa  

Suggest that winning teams performance is due to the achievement of more 

opportunities to attempt field goals and also to the improvement in the 

decision making of the player of the winning teams as well as a better 

strategic and tactical environment. (hlm. 164) 

 

Maksud dari kutipan diatas adalah teknik dalam permainan bolabasket harus 

bisa dikuasai oleh semua pemain, karena dalam setiap pertandingan tehnik sangat 

mempengaruhi keberhasilan suatu tim untuk memenangkan pertandingan. Salah satu 

variabel yang paling penting dianalisis adalah performa pemain dan performa tim 

pada kompetisi yang sebenarnya. Ada beberapa indikator kemenangan suatu tim itu 

dilihat dari performa pemain yang baik, performa tersebut baik bisa dilihat dari 

seberapa banyak pemain tersebut melakukan assist, rebound, turnover dan shooting.  

Menurut Rimler, et. al (2010) mengatakan bahwa: 

Two fundamental factors that influence the success of any organization are 

the potential productivity of its resources and, given their potential, how 

efficiently it employs these resources. Are the most successful organizations 

necessarily the most efficient, or is their success achieved despite an 

inefficient use of superior. (hal. 287) 

 

Maksud dari kutipan diatas adalah ada dua faktor mendasar yang 

mempengaruhi keberhasilan tim adalah sumber daya yang produktif, potensi yang 

baik, seberapa efisien suberdaya yang dimiliki. Apakah tim yang paling sukses tentu 

saja yang paling efisien, atau keberhasilan bisa didapat meski tidak efisien. Ini dapat 

dikatakan kemenangan belum tentu dicapai oleh tim yang paling efisien. Untuk dapat 

bermain secara efisien pemain harus memiliki performa yang baik, karena performa 

pemain sangat berpengaruh pada suatu ti. Apabila semua pemain tidak memiliki 

performa yang baik maka pemain tersebut belum tentu bisa membawa timnya 

menang, dan bisa dilihat dari hasil statistik pada saat pertandingan. Dengan data 

statistik kita bisa melihat efisiensi individu dalam setiap permainan (game) bahkan 

dalam setiap babaknya serta bisa mengetahui pemain mana yang dapat membawa 
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timnya menang atau membawa timnya kalah pada setiap pertandingan Dalam 

bolabasket professional statistik menjadi tolak ukur yang paling umum digunakan 

untuk membandingkan keseluruhan nilai pemain atau disebut efisiensi. Ini adalah 

bagian-bagian dari statistik bola basket yang merupakan gabungan dari statistik 

pemain dasar yang dapat mementukan total efisiensi yang di dapat oleh setiap pemain 

yaitu point, rebound, assist, steals, blocks, turnovers dan shooting, foul. Statistik 

efisiensi, secara teori, dapat memberikan kontribusi pemain dalam hal ofensif (poin, 

assist) dan kontribusi defensif (steal, blok), namun umumnya dianggap bahwa 

peringkat efisiensi dilihat dari pemain yang melakukan pelanggaran pada saat meraka 

bertahanan, karena defensif sangat sulit diukur dengan menggunakan statistik.  

Efisiensi atau Player Efisiensi Penilaian (PER) adalah rating per menit. PER 

memperluas kritik ini untuk menghitung statistik ke bola basket, mencatat bahwa 

peluang pemain untuk mengumpulkan statistik bergantung pada jumlah menit yang 

dimainkan dan juga kecepatan permainan. Menurut Molik, et al., (2009): Game 

efficiency or game performance criteria such as field goals, rebounds, assists, and 

blocked shots have also been used to evaluate athletes’ performance across 

classification levels. Pernyataan diatas mengatakan efisiensi pemain atau kriteria 

performa pemain pada saat dilapangan dilihat dari rebound dan assist, shooting yang 

diblok pun dapat digunakan untuk mengevaluasi performa pemain. Para peneliti 

mengganggap bahwa memahami performa pertandingan bolabasket yang dianalisis 

bisa menggambarkan strategi dan taktik tim. Dalam sebuah penelitian Gómez, dkk, 

2008, hlm. 1) mengatakan bahwa “team sports have been analyzed in a way to 

understand the requirements of high-level player and team performances in several 

dimensions (biomechanical, physiological, psychological, sociological) and domain 

applications (volleyball, handball, water--polo, or basketball).” Yang artinya 

olahraga beregu telah dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan pemain 

level tinggi dan performa tim dibeberapa dimensi yang berbeda (biomekanik, 

fisiologi, psikologi, dan sosiologi) yang diaplikasikan dibeberapa cabang olahraga 

permainan (bola voli, bola tangan, polo air, dan bolabasket). 
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Dalam permainan bolabasket data pada setiap pertandingan data hasil 

pertandingan bisa dapat dari data statistik. Menurut Albert, & Ruud. (dalam 

Dewayani, 2013) mengemukakan bahwa 

Antara olahraga dan statistik punya hubungan erat, tak hanya mengukur 

kinerja, bahkan statistik juga bisa digunakan untuk membuat pertandingan 

simulasi. Berkembangnya sains olahraga membuat posisioning statistik 

semakin tinggi. Peran fisiologi dan ilmu kepelatihan memang penting dalam 

meraih prestasi. Namun, memadukan dengan kemampuan statistik 

menghasilkan sebuah kesempurnaan.  

Meskipun terlihat membingungkan, melalui statistik tergambar jelas 

bagaimana performa setiap pemain dan tim dalam pertandingan. Setelah pertandingan 

berlangsung, para pelatih biasanya sering menggunakan data statistik itu sebagai 

bahan evaluasi tim. Baik buruknya performa pemain dapat dilihat dari shooting 2 

poin dan 3 poin baik yang sukses atau pun tidak sukses), free throw (yang sukses dan 

tidak sukses), offensif dan deffensif rebound, block dan assist, foul, turn over, dan 

steal, yang hasilnya mejadi efisiensi pemain. Jadi semua statistik pemain 

bolabasket tersebut sudah terekam sepanjang musim dan bahkan sepanjang karir 

pemain. Namun dalam pelaksanaan pencatatan statistik tersebut terdapat plus dan 

minusnya, para pemain mungkin hanya bisa membaca dan tidak bisa memahami hasil 

data statistik, begitu pula dengan pelatih tidak semua bisa memahami hasil statistik, 

terkadang para pelatih hanya menggunakan data statistik untuk melihat berapa 

banyak foul yang sudah pemain lakukan, kadang beberapa tim besar memiliki tim 

khusus untuk menganalisis statistik. 

Maka dari itu dilatar belakangi oleh keadaaan tersebut maka penulis merasa 

tertarik untuk mengungkapkan dan mengkaji tentang analisis performa pemain Liga 

Bolabasket Indonesia 2017. Karena kemenangan satu tim bisa dilihat dari performa 

pemain yang bisa dilihat dari hasil statistik sebagai bahan evaluasi dari kekalahan 

atau kemenangan tim tersebut, dan digunakan sebagai acuan para pelatih untuk 

menentukan strategi atau taktik yang akan diaplikasikan pada pertandingan 

selanjutnya, selain itu juga data tersebut dapat digunakan untuk melakukan seleksi 

tim nasional serta untuk mengurutkan perfoma rengking pemain pada setiap tim. 

http://tutorialbasket.blogspot.com/2013/03/statistik-plusminus-pada-bola-basket.html
http://tutorialbasket.blogspot.com/2013/03/statistik-plusminus-pada-bola-basket.html
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B. Masalah penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan di atas, maka masalah 

penelitian yang diajukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil efisiensi performa pemain pada pertandingan Liga 

Bolabasket Profesional 2017? 

2. Bagaimana hasil efisiensi performa berdasarkan posisi pada pertandingan 

Liga Bolabasket Profesional 2017? 

3. Bagaimana hasil efisiensi performa tim pada pertandingan Liga 

Bolabasket Profesional 2017? 

4. Bagaimana hubungan efisiensi performa pemain terhadap pencapaian tim 

di Liga Bolabasket Indonesia berdasarkan Fiba Livestat?  

 

C. Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui hasil efisiensi performa individu pada pertandingan Liga 

Bolabasket Profesional 

2. Untuk mengetahui hasil efisiensi performa berdasarkan posisi pada 

pertandingan Liga Bolabasket Profesional 

3. Untuk mengetahui hasil efisiensi performa tim pada pertandingan Liga 

Bolabasket Profesional 

4. Untuk mengetahui dan menguji hubungan efisiensi performa pemain 

terhadap pencapaian tim di Liga Bolabasket Indonesia berdasarkan Fiba 

Livestat. 
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D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Secara teoritis dapat dijadikan sumbangan keilmuwan mengenai analisis 

perfoma pemain dilihat dari efisiensi hasil data statistik terhadap prestasi 

tim yang mengikuti Liga  . 

2. Secara praktis data statistik dapat digunakan oleh para pelatih sebagai 

bahan evaluasi individu dan tim. 

 

E. Struktur Organisasi Tesis 

Bab 1 Pendahuluan yang membahas mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan 

Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Struktur Organisasi Tesis. 

Bab 2 Kajian Pustaka yang membahas mengenai Tinjauan Pustaka, Penelitian yang 

Relevan, Kerangka Pikir dan Hipotesis. Bab 3 Metode Penelitian yang membahas 

mengenai Metode Penelitian, Desain Penelitian, Populasi dan Sampel, Instrumen 

Penelitian, Prosedur Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data. Bab 4 

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai Temuan Hasil Penelitian 

dan Pembahasan Hasil Penelitian. Bab 5 membahas mengenai Kesimpulan dan 

Rekomendasi. 


