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HUBUNGAN KEMAMPUAN VERTICAL JUMP DENGAN PREDIKSI 

KETEPATAN SHOOTING DALAM PERMAINAN BOLA BASKET 

Abstrak 

Dalam pertandingan bola basket hal yang menyebabkan kekalahan yaitu 

ketidakmampuan pemainmelakukan shootingdengan tepat. Teknik shooting 

berperan sangat penting dalam permain bola basket, karena kemenangan 

pertandingan ditentukan oleh skor. Ketepatan shooting dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti : kekuatan otot lengan, kekuatan otot tungkai, koordinasi 

mata, koordinasi tanganyang apabila kondisi terdebut baik maka pemain akan 

mampu melakukan shooting dengan akurasi yang tepat. sehingga pemain basket 

mampu mencapai prestasi setinggi-tingginya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan kemampuan vertical jump dengan prediksi ketepatan 

shooting dalam permainan bola basket. Metode dalam penelitian inimenggunakan 

crosecctional study, sehingga dapat disusun rancangan yaitu, x: kemampuan 

vertical jump, y: ketepatan shooting. pengambilan sampel tersebut menggunakan 

purposive sampling dengan kriteria insklusi dan eksklusi. Analisa data 

menggunakan pearson product moment. Hasil  data yang diperoleh dari uji 

normalitas  menunjukkan nilai p>0,05. Hasil uji korelasi vertical jump dengan 

ketepatan shooting yaitu p<0,05 sehingga hipotesa diterima dan dilihat dari nilai r 

yaitu 0,828 dan r(square) 0,685. Dan mendapatkan hasil 0,828>0,685 maka 

dinyatakan berhubungan sangat kuat. Ada hubungan kemampuan vertical jump 

dengan prediksi ketepatan shooting dalam permainan bola basket. 

 

Kata kunci : vertical jump, ketepatan shooting, permainan bola basket. 

  

Abstract 

 

In basketball players, thing that causes a defeat is the inability of the player to 

shoot properly. Shooting techniques a very important role in the basketball game, 

as the match victory is determined by the score. The precision of shooting can be 

affected by several factors such as: arm muscle strength, leg muscle strength, eye 

coordination, hand coordination which if the condition is good, then the player 

will be able to do the shooting with the right accuracy. so that basketball players 

can achieve the highest achievement. The purpose of this study is knowing the 

relationship vertical jump ability with prediction of shooting in  basketball 

players. The method in this research is using crosecctional study, taking the 

sample using purposive sampling. Data analysis using pearson product moment 

Results of data obtained from the normality test showed a p> 0,05. Result of 

vertical jump correlation test with shooting accuracy is p <0,05 so that hypothesis 

accepted and seen from r value that is 0,828 and r (square) 0,685. And get the 

result 0.828> 0.685 then stated very strong relation. There is a vertical jump 

ability relationship with prediction of shooting in basketball players. 

 

Keywords : vertical jump, shooting, basketball. 
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1. PENDAHULUAN 

Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta 

mengembangkan potensi jasmani dan rohani. Olahraga bola basket merupakan 

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

pemain. (Putra, 2014). Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak 

angka ke keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka 

(Barldaridkk., 2012). Olahraga basket merupakan olahraga yang sifatnya rekreatif 

dan kompetitif karena permainan ini gerakannya sangatlah kompleks yaitu 

gabungan dari kecepatan, lari, berjalan, melompat, kelenturan yang baik, dan 

ketepatan. Olahraga bola basket dimainkan pada lapangan berbentuk persegi 

panjang,dilengkapi ring pada kedua sisi lapangan (Wrisberg dan Anshel, 2008). 

Teknik dasar bola basket yaitu dribbling (menggiring bola), passing and 

catching (melempar bola dan menangkap bola), pivot (bertumpu pada stau kaki), 

shooting (menembakkan bola ke dalam keranjang)(Pauweni dan Mirdayani, 

2012). Teknik yang harus dikuasai oleh pemain basket salah satunya yaitu 

shooting. Shooting adalah teknik bola basket dengan cara memasukan bola ke 

keranjang agar mendapatkan skor (Prastowo, 2005). Sering kali dalam 

pertandingan bola basket hal yang menyebabkan kekalahan adalah tidak 

mampunya pemain dalam mencetak skor, kurangnya kecepatan saat merebut bola 

atau menggagalkan lawan dalam mencetak skor dan yang paling sering terjadi 

adalah karena lompatan pemain yang belum maksimal sehingga saat lompat dan 

melakukan shooting bola tidak masuk ring (Orer,2017). 

Salah satu faktor yang menyebabkan baik atau buruknya dalam melakukan 

teknik shootingyaitu vertical jump.  Vertical jump adalah gerakan melompat 

kearah vertikal dengan posisi tangan diatas(Ziv dan Lidor, 2010). Seorang pemain 

basket dituntut untuk dapat menjadi pemain basket yang handal, dengan mampu 

mencetak skor sebanyak mungkin agar bisa mencapai suatu kemenangan ketika 

bertanding. Kemampuan melompat atau disebut juga vertical jump menjadi salah 

satu unsur yang sangat penting pada olahraga basket karena teknik ini dominan 

dilakukan ketika pemain harus melakukan shooting, semakin baik pemain basket 

menguasai teknik shooting berarti bisa dijadikan modal dasar untuk membuka 
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pertahanan lawan dan mampu mecetak skor. Teknik shooting berperan sangat 

penting dalam permain bola basket, karena kemenangan pertandingan ditentukan 

oleh kemampuan atlet dalam melakukan shooting dengan tepat tanpa ada resiko 

sehingga pemain basket mampu mencapai prestasi setinggi-tingginya (Christensen 

dkk, 2011). 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional, dengan x : kemampuan vertical jump dan y : 

ketepatan shooting. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota unit bola basket 

UMS dengan jumlah 60 orang. Metode pengambilan sampel menggunakan total 

sampling. Analisa data menggunakan pearson product moment. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Uji Normalitas Data 

UjiNormalitas P value Kesimpulan 

Hubungan vertical jump dengan 

Ketepatan shooting 

0.849 Normal 

Menunjukkan bahwa uji normalitas pada hubungan vertical jump dengan 

ketepatanshooting dengan hasil 0,849 maka distribusi normal. 

3.1.2 Uji korelasi 

Variabel r r square p 

X,dan Y 0,828 0,685 0,000 

Hasil uji korelasi menunjukkan nilai p<0,05 sehingga hipotesa diterima 

dan dilihat dari nilai r yaitu 0,828 dan r(square) 0,685. Dan mendapatkan 

hasil 0,828>0,685 maka dinyatakan berhubungan sangat kuat. 

3.2 Pembahasan 

Penelitian ini responden diberi vertical jump tes sebanyak 2 kali yaitu 

tangan kanan dan tangan kiri secara bergantian dan melakukan tes ketepatan 

shooting, penelitian tersebut dilakukan selama 4 hari. Hasilnya, berdasarkan 

analisis data menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara 

vertical jump dengan ketepatan shooting. Vertical jump merupakan 



4 
 

lompatan yang terstruktur dan membutuhkan kekuatan otot tungkai, 

kecepatan, kelincahan, koordinasi tubuh dan keseimbangan. Vertical jump 

bisa diterapkan untuk latihan pada pemain bola basket agar mampu 

meningkatkan peforma pemain dalam melakukan lompatan dengan baik 

pada saat dibutuhkan dalam pertandingan (van de langenberg dan hutter, 

2011). Menurut perbasi (2010) permainan bola basket yang paling utama 

adalah kemahiran dalam menembak (shooting), yang dimana dibutuhkan 

kekuatan lengan, keseimbangan tubuh dana kekuatan otot tungkai. Vertical 

jump mampu mengembangkan otot tungkai dalam mengangkat titik berat 

badan, gerakan vertical jump diawali dengan kaki dibuka selebar bahu, 

kemudian mengambil posisi jongkok dan melompat kearah vertical dengan 

posisi tangan lurus keatas gerakan ini melibatkan otot  lower yang bekerja 

yaitu gastrocnemius dan soleus untuk  plantar fleksi pada ankle, hamstring 

untuk gerakanfleksi knee dan ekstensi hip, quadricep untuk gerakanekstensi 

knee, dan grup otot dorsi fleksor ankle yang terdiri dari : tibialis anterior, 

ekstensor digitorum longus, ekstensor hallucis longus yang berfungsi untuk 

gerakan dorsi fleksi pada ankle, kemudian agar bagian belakang tubuh tetap 

tegap adalah otot gluteus maksimus, gluteus medius dan gluteus minimus, 

sehingga ketika melakukan shooting dengan posisi tubuh stabil otot – otot 

yang bekerja pada lengan akan mampu mengendalikan bola agar tetap stabil 

dan bisa masuk tepat pada ring basket (changela dkk, 2012).  

Oleh karena itu, dalam penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa vertical jump dengan ketepatan shooting secara bersama-sama 

memiliki hubungan yang kuat. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa penelitian sesuai dengan 

hipotesa yaitu ada hubungan vertical jump dengan ketetapan shootingdalam 

permainan bola basket 
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4.2 Saran 

Vertical jump dan latihan ketepatan shooting bisa dilakukan dengan baik 

apabila berlatih secara rutin dan intensif. 
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