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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Olahraga adalah  salah satu aktivitas fisik yang berguna untuk menjaga dan 

meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Kebanyakan orang biasanya hanya 

mengartikan olahraga berupa kegiatan yang sengaja dilakukan untuk bisa 

meningkatkan atau menjaga kesehatan tubuh. Oleh sebab itu, orang yang 

melakukan suatu aktivitas gerak tubuh dinamakan olahraga. Gerak yang 

dimaksud seperti: berjalan, berlari, berdiri, jongkok, melompat, meloncat, 

melempar, menggenggam. Dengan demikian, aktivitas yang kita lakukan 

adalah olahraga (Ramadhan, 2018). Memberi ilmu pengetahuan dalam menjaga 

kesehatan sangat dianjurkan oleh Allah Swt. Sesuai dengan firman-Nya pada 

QS. An-nisaa ayat 29, “dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah 

swt. Maha penyayang kepadamu”. Dan surat Al-baqarah ayat 195, “ dan 

janganlah kamu mejatuhkan dirimu dalam kerusakan”. 

Dalam peningkatan prestasi di bidang olahraga harus dipersiapkan sedini 

mungkin, mulai dari pencarian calon atlet, pendidikan, pemantauan bakat, dan 

keinginan serius untuk medalami olahraga tersebut. Olah raga yang banyak 

digemari masyarakat salah satunya yaitu bola basket. Permainan bola basket 

merupakan cabang olahraga yang sudah diajarkan di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga perguruan tinggi. 
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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 (Barldari dkk., 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). 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. 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 atau point tanpa adanya shooting pemain 

tidak akan medapatkan poin (Prastowo, 2005). Sering kali dalam pertandingan 

bola basket hal yang menyebabkan kekalahan adalah tidak mampunya pemain 

dalam mencetak skor, penyebabnya yaitu ketidak seimbangan pemain saat 
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melompat kemudian melakukan shooting, 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 atau gagal mendapat 

skor (Orer, 2017). 

Faktor yang menyebabkan baik atau buruknya dalam melakukan teknik 

shooting yaitu vertical jump.  Vertical jump adalah gerakan dalam olahraga 

yang sering dilakukan pada sepak bola, voly, bulu tangkis, dan juga bola basket 

(Ziv dan Lidor, 2010). Hal ini dilakukan agar mampu mencapai lompatan 

setinggi mungkin agar bisa meningkatkan prestasi seperti halnya pemain basket 

yang harus mampu melakukan vertical jump setinggi mungkin agar mampu 

mencetak skor atau angka (Harmandeep dkk., 2015). Gerakan dari vertical 

jump posisi pertama berdiri lalu melakukan flexi hip, flexi knee, dan ankle ini 

disebut counter movement, kemudian gerakan lanjutan dari countermovement 

yaitu propulsion,  flight, dan landing (Miller dan Bartlett, 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 pertahanan lawan dan mampu mecetak 
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skor. Teknik shooting berperan sangat penting dalam permainan bola basket, 

karena kemenangan ditentukan oleh skor pada setiap tim, dan skor tertinggi 

pada tim tersebut yang akan menjadi pemenangnya, sehingga pemain basket 

mampu mencapai prestasi setinggi–tingginya (Christensen dkk., 2011). 

Berdasarakan uraian latar belakang diatas, maka dalam membantu pemain 

bola basket dalam mecapai prestasi setinggi–tingginya, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Hubungan Kemampuan Vertical Jump 

Dengan Prediksi Ketepatan Shooting Dalam Permainan Bola Basket”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan kemampuan vertical jump dengan prediksi ketepatan 

shooting dalam permainan bola basket? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

kemampuan vertical jump dengan prediksi ketepatan shooting dalam 

permainan bola basket. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis 

a) Menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu fisioterapi mengenai 

olahraga. 

b) Bisa memahami tentang olahraga basket, vertical jump dan teknik 

shooting pada olahraga basket.  

2. Bagi responden 

a) Memberi pengetahuan kepada responden bahwa vertical jump 

berhubungan dengan ketepatan shooting. 

b) Memberi pengetahuan kepada responden pentingnya teknik shooting, 

agar mereka tidak melakukan teknik secara asal. 

3. Bagi masyarakat umum 

Memberikan pengetahuan tentang pentingnya olahraga basket bagi 

masyarakat, karena olahraga basket prestasinya sudah diakui dunia dan 

olahraga basket bisa menjadi olahraga yang minati untuk masyarakat 

umum, selain bisa mencapai prestasi juga tubuh menjadi sehat dan bugar. 


