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KARAKTERISTIK PEMAIN BOLABASKET 

Oleh: 
Budl Aryanto 

FIK Universitas Negeri Yogyakarta 

Abstract 

Basketball players are men who play in fields. Basketball 
players consist of five men In each games.Piayers outside fields 
called stock players. The five players have their own charracteristic 
in field. · 

According to their position, basketball players divided into 
defence and attack. It also can be devlded based on 2, 3, or 5 
position. The division of 2 position called perimeter player and post. 
The division of 3 position based on defence called guard player, 
forward, and center. The division of 5 p·asltfon are called point 
guard, second guard, small forward, power forward, and center. 
Basically, there Is no different between 2,:?, or 5 position. 

Kevwords: Charracteristic, Player's position, Basketball player. 

Pendahuuan 
Permafnan boiabasket dimalnkan oreh dua regu dimana maslng

maslng regu terdfrf darl 5 orang pemaln. Yang dlsebut pemain dalam 
permainan bolabasket adalah seseorang yang di dalam iapangan 
bolabasket termasuk kelimaan dari safah satu regu yang bertanding atau 
bermaln dalam permainan boiabasket. 

Sedangkan orang yang berada dl iuar lapangan tetapi slap untuk 
bermafn disebut pemain pengganti atau pemain cadangan. Jadi, pemain 
bolabasket hanya terdlri dari lima orang dalam lapangan. 

Permasalahan yang serlng kali timbul adalah bagaimana kita 
membagl atau memilah pemaln bolabasket sesual dengan karakteristik dari 
para pemain tersebut. Karakterlstik lnl tergantung dari kemampuan, 
keterampllan, dar1 tugas darl maslng-maslng pematn tersebul. Penentuan 
tersebut juga tergantung darl para pelatlh mereka maslng-maslng, sangat 
tergantung dar! strategl dan taktlk yang dlterapkan oleh regu tersebut 
dalar'n bermaln. Suatu tim dengan strategl menyerang dengan pola serang 
1-3-1 (2 pemain post dan 3 pemaln perimeter) akan berbeda kemampuan 
pemalnnya dengan menggunakan pola serang .2-1-2 (1 pemaln.post dan 4 
pemain perimeter). Saling terkait dengan hal tersebut, strategi atau taktik 
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pertahanan juga sangat mempengaruhi pemain apa dan karakter yang 

bagalmana yang harus dimalnkan. 
Banyak orang tldak mengetahui dan memahami. peran dan 

karakteristik pemaln bolabasket sangat tergantung dengan poslsl bermaln 
mereka maslng-masing. Yang leblh mengecewakan, banyak pelatlh yang 
tldak memahami hal lni padahal karakterlstlk lnl sangat ditentukan oleh 
filosofl permalnan yang dlkembangkan oleh pelatlh tersebut. Pelatlh yang 
bertlpe defenslf akan membutuhkan pemaln-pemain bertlpe penjaga 
(guard) dl bandlngkan pemaln berkarakter menyerang (forward). Pelatlh 
yang berfllosofi penyerang akan lebfh memilih karakteristik pemain bertlpe 
penyerang dibandingkan dengan yang bertlpe penahan. 

Tulisan ini mengupas karakteristik pemain bolabasket dari berbagal 
pembaglan posisl. Keterampilan atau kemampuan apa saja yang harus 
dimilikl pemain terse but dalam posisi tertentu. 

Pembahasan 
Menurut beberapa pendapat para ahli, pemain bolabasket dibagl 

menjadi beberapa cara yaitu: 
1. Dibagi menjadl 2 posisi utama. 
2. Dlbagi men]adi 3 posisi dasar. 
3. Dibagl menjadi 5 posisi standar. 

Selaln itu, ada yang membagi poslsl per'nain bolabaskel 
berdasarkan siluasl dalam permairian yaitu: 

1. Posisi saat bertahan. 
2. Poslsl saat menyerang. 

Kedua pembagian diatas sebenarnya saling lerkait satu sama lain. 
Kalau kedua pembagian dl atas dirangkum akan terllhat seperti berikut: 

1. Posisi saat bertahan sama dengan membagi pas lsi nienjadi 3 posisi 

dasar. 
2. Poslsi saat menyerang bisa dibagl tagi menjadi 2 posisl utar'na atau 

dibagl menjadi 5 poslsi stal'ldar. 

Pembaglan Berdasar Saat Berta han (3 Poslsl Casar) 
Pada saat bertahan posisi pemaln dapat dibagl menjadi 3 poslsi 

dasar, yaltu posisl Guard, Forward, dan Center. Gambar 1 di bawah ini 
memperlihatkan formasi pertahanan ~-1-2 zone defense dan 
memperllhatkan formasi dasar bertahan ketlga posisi dasar tersebut. 
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Gam bar 1. Zone defense 2-1-2 

Posisl pemafn nomor 1 dan 2 adalah poslsi pemain Forward. Posisl pemaln 
nomor ·3 dan 4 adalah posisi pemain Guard. Pemain nomor 5 adalah 
pemaln Center. 

30 

1 . Pemain Forward 
Kedua pemain lni mempunyai ukuran tubuh yang relatif paling 
pendek diantara kelima pemain dalam satu regunya. KecepS:tan dan 
kelfncahan tubuh yang balk, sehingga mempunyal kemampuan 
untuk steal dan Intercept bola dan melakukan fast-break (transfsl 
game) dengan cepat, tepat, dan efektif. Kecepatan dan kelincahan 
tersebut juga digunakan untuk menghentfkan permalnan pick and 
roll penyerang a tau menutup usaha-usaha tembakan. 

2. Pemaln Guard 
Karakter kedua pemaln lnf adalah mempunyai kekuatan dan power 
yang. cukup balk untuk menahan penetrasi lawen, block tembakan, 
dan rebound bertahan. Kekuatan dan power tersebut juga 
dfgunakan untuk melakukan box out, dan denial posisi lawen saat di 
low post. 

3. Pemaln Center 
Pemain yang relatlf paling tlnggi di antara kelima pemaln 
seregunya. Tugas utamanya adalah untuk mencegah bola masuk 
ke daerah paint area, balk bola passing maupun penetrasi dengan 
dribbling. Block shoot di daerah post. Reba under utama dan dengan 
tugasnya tersebut pemaln Jni harus kuat, memiliki power bagus, dan 
keslmbangan yang memadai. 
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Pembaglan Berdasar Saat Menyerang (2 Poslsl Utama) 
Pada saat menyerang pem.bagian pemaln penyerang dapat dlbagi 

menjadi 2 poslsl utama yaitu pemelin perimeter dan pemaln post. Gambar 
2, dl bawah Jnl memperlihatkan kedua poslsl utama tersebut. 

Gam bar 2. Formasi penyerangan d.engan posisi perimeter dan post. 

Posisl pemaln nomor 1, 2. dan 3 adalah pemaln perimeter. Pemaln nomor 
4 dan 5 disebut pemain post. 

1. Pemaln post (post p/ayet) 
Pemaln post dlmulal sejak tahun 1950-an, seorang pemaln Celtics 
yang bernama Dutch Dehnert menyerang dengan adegan 
membelakangi ring basket lawan di daerah post (sekltar daerah 
lerlarang. atau keyhole area). Sejak itulah lahlr suatu pOia 
penyerangan dengan menggunakan pemaln post. 
Pemain post biasanya adalah dua pemaln yang cenderung paling 
tlnggl dl antara kelima pemaln yang ada. Mahir melakukEln 
tembakan di sekltar daerah post dan ahli dalam melakukan 
rebound. Selaln ltu, kedua pemain Jnl harus llnCah dan tera·mpil 
dalam mengoperkan bola kepada pemain Jain yang melai<Ukan 
penetrasi atau assist kepada para cutters. 

2. Pemaln perimeter 
Pemaln perimeter terdiri dari 3 orang pemain yaitu pemain nomor 1, 
2, dan 3. Ketlga pemain lni beroperasl menyerang darl sekltar 
daerah garis tembakan tlga point. Derah serang atau ternbakan 
mereka relatif lebih jauh dlbandlngkan daerah serang pemaln post. 
Ketlga pemain tersebut harus mahir melakukan tembakan jarak 
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jauh, melakukEm terobosan atau penetrasl, dan pengoper yang 
mahir. 
Sebelum membahas pembaglan · poslsi dan karakterislik pemaln 

lebih lanjut, apakah daerah post ltu? Blar tldak blngung. Gamber 3 dl 
bawah lni memperlihatkan daerah post yallu: high post, medium pOst, dan 
low post. 

Gam bar 3. Post area 

Oaerah post a tau post area adalah suatu daerah dl sekitar daerah terlarang 
(restrictid area) dan lubang kunci (keyhole). Oaerah yang di tempati oleh 
pemaln nomor 1 disebut daerah high post (post jauh), berada di sekitar 
daerah setengah lingkaran tembakan hukuman atau dl ujung daerah 
lubang kuncl (keyhole). Daerah yang ditempati oleh pemaln nomor 2, 
berada di sepanjang garis pertengahan daerah terlarang ·dan lubang kunci 
(balk di klrl maupun kanan) disebut medium post· atau post tengah. 
Sedangkan, daerah yang posisinya ditempatl oleh pemain nomor 3 disebut 
daerah low post a tau post bawah. 

Pembaglan Berdasar Sa at Menyerang (5 Poslsl Utama) 
PoSisi lnl berdasarkan tugas, fungsi, dan kemampuan dari kellma 

pemaln bolabasket tersebut. Gambar 4 di bawah in I memperlihatkan kelima 
posts! tersebul. < 
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Gambar 4. Poslsl serang 1-3-1 

1. Point guard 
Poslsi pemaln nomor 1. Dlsebut juga playmeker, pemain yang 
menguasal kemampuan olah bola (bell handling) yang terbalk. 
Pemaln yang mempunyal vtsl permatnan dan mengendallkan 
penyerangan dengan tlngkat lntellgen yang balk. Punya jlwa 
kepemlmplnan yang tlnggl, pemaln yang menjabarkan strategl 
pelatlh dl lapangan. Seat bertahan merupakan orang pertama yang 
melakukan pertahanan, saat menyerang selain sebagai pengatur 
permalnan bisa juga sebagal penyelesal akhlr yang tajam. 

2. Second guard 
Poslsi pemain nomor 2. Oisebut juga shooter guard, orang kedua 
setelah point guard yang mempunyai kemampuan olah bola yang 
prima. Harus mempunyal kemampuan menembak dart jarak jauh. 
Pemain lnl blsa dltukar posisinya dengan pemain small forward. 

3. Smafl forward · ' 
Posisi pemaln nomor 3. Merupakan pemaln yang p8.11ng komptet 
kemampuannya di antara kellma pemain dalam sat.u tim. Harus 
mampu menembak baik dari medium maupun jauh, r'tlampu 
melakukan penetrasl dengan balk, dan pandai m.elakukan rebound. 

4. Big forward 
Poslsl pemaln nomor 4. Dlsebut juga pemaln power forward. Salah 
satu dar! dua per'naln yang bermaln dl daerah post. Menggunakan 
kekuatan dan ketlngglan tubuhnya untuk kapasltas dia sebagal 
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pemaln bertahan dan rebouhd. Seorang shooter yang balk dari 
pa,slsl dl daerah low post. 

5. Cei'lter 
Poslsi pema1n nomor 5. Merupakan pemaln yang tertlnggl dan 
terkuat darl kellmaan pemaln dalam satu regu. Fungslnya sebagl 
screener, reboundsr, d~n Shooi blocker. · Sebagal seorang . 
penyerang pemain lnl berpo·sl~l m8mbelakangl_ basket lawan, t 
mempunyal·kemampuan I!IBngolah bola yang balk, dan pengumpan 
yang balk. Selaln ltu, seorang penembak jump shoot yang balk. 

Keslmpulan 
Karakteristik pemaln bolabasket sesual dengan poslslnya balk dari 

pembaglan 2, 3, maupun 5 poslsi sebenarnya tidak terlaiu berbeda banyak. 
Karakterlstlk "lni juga tergantung darl fllosofl pelatlh .di dalam permalnan 
bolabasket. Fllosofl lnl juga yang bisa merubah karakter. pemaln sesual 
dengan sltuasl permainan~ 
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