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PENGARUH COUNTERMOVEMENT JUMP TERHADAP TINGGI 
LOMPATAN PEMAIN BASKET DI SMP NEGERI 1 WELERI 

Abstrak 
Gerakan dasar yang sering dilakukan untuk menguasai teknik dasar basket adalah 
gerakan melompat. Dalam melakukan lompatan diperlukan vertical jump yang 
baik. Kemampuan dari gerakan melompat yang dimiliki oleh pemain basket tidak 
bisa dipisahkan dari kemampuan fisik salah satunya power. Untuk meningkatkan 
vertical jump pemain basket dapat di berikan latihan countermovement jump yang 
mampu meningkatkan power. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
countermovement jump terhadap tinggi lompatan pemain basket di SMP Negeri 1 
Weleri. Penelitian ini menggunakan metode experimental dengan pendekatan 
quasi experimental. Desain penelitian yang digunakan adalah pre and post test 
with group control. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain basket di SMP 
Negeri 1 Weleri dengan jumlah 23 orang. Sampel yang terpilih berdasarkan 
kriteria inklusi berjumlah 12 orang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 
kelompok perlakuan dengan jumlah sampel 6 orang diberikan latihan 
countermovement jump dan kelompok kontrol jumlah sampel 6 orang. 
Pengukuran pre-test dan post-test menggunakan vertical jump test. Uji normalitas 
menggunakan uji Shapiro-Wilk, uji pengaruh menggunakan uji Paired Sample T 
Test, dan uji beda pengaruh menggunakan uji Independent Sample T Test. Hasil 
uji pengaruh menggunakan Paired Sample T Test pada peningkatan tinggi 
lompatan kelompok perlakuan diperoleh nilai p value = 0,000 (< 0,05). Sedangkan 
untuk uji beda pengaruh menggunakan Independent Sample T Test diperoleh nilai 
p value = 0,000 (< 0,05). Dari hasil penelitian yang telah didapatkan, dapat 
disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian latihan countermovement jump 
terhadap peningkatan tinggi lompatan. 

Kata Kunci : Power, Countermovement Jump, Vertical Jump. 

Abstract 
The basic movement that often done to mastered the basic basketball techniques is 
the jumping movement. By doing a jump, it needs a good vertical jump. The 
ability of the jumping movement that the basketball players have is cannot be 
separated from the physical ability, which is a power. To increase the vertical 
jump, basketball players can be given an exercise of countermovement jump to 
increase the power. The aim of this study is to determine the effect of 
countermovement jump to the vertical jump of basketball players in SMP Negeri 
1 Weleri. This research used the experimental method with quasi experimental 
approach. The design that used in this research is pre and post test with group 
control. The populations in this research were basketball players in SMP Negeri 1 
Weleri with number 23 people. The samples that selected based on inclusion 
criteria were 12 people that divided into two groups, namely treatment group with 
amount 6 people samples that were given by countermovement jump exercise and 
control group with amount 6 people samples. The measurement of the pre-test and 
post-test is used a vertical jump test. The normality test is using Shapiro-Wilk test, 
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the effect test is using Paired Sample T Test, and for the different effect test is 
using Independent Sample T Test. The result of the effect test that used of Paired 
Sample T Test on the enhancement of the vertical jump of group treatment leap 
value gained p value = 0,000 (<0,05). While for difference effect test of influence 
that used Independent Sample T Test gained p value = 0,000 (<0,05). From the 
results of the research that has been obtained, it can be concluded that there is an 
effect by given the exercise of countermovement jump to increase the vertical 
jump. 

Key word : Power, Countermovement Jump, Vertical Jump. 

1. PENDAHULUAN

Popularitas olahraga bola basket tidak diragukan lagi terutama 

dikalangan kaum muda. Di Indonesia sendiri olahraga bola basket begitu 

populer dan digemari para pelajar dengan diselenggarakannya pertandingan-

pertandingan salah satunya Development Basketball League (DBL) dalam 

kompetisi tingkat pelajar (Novianti, Winaya dan Tianing, 2014). 

Kemampuan dalam olahraga bola basket dipengaruhi beberapa faktor, salah 

satunya adalah kemampuan dalam latihan fisik. Latihan fisik dapat 

meningkatkan kondisi fisik pada altet. Islam juga mengajarkan kepada 

pemeluknya untuk menjadi kuat dan sehat baik secara rohani dan jasmani. 

Oleh karena itu, Rasulullah bersabda “Seorang mukmin yang kuat lebih 

baik dan lebih disayangi Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada 

keduanya ada kebaikan” (HR. Muslim). Kondisi fisik adalah syarat yang harus 

dimiliki atlet untuk dapat mencapai suatu prestasi dalam olahraga. Bentuk dari 

kondisi fisik dalam olahraga bola basket antara lain daya tahan (endurance), 

kekuatan (strength), kelincahan (agility), dan kecepatan (speed), daya ledak 

(power) (Fadli, 2014). 

Gerakan dasar yang sering dilakukan untuk menguasai teknik dasar bola 

basket tersebut adalah gerakan meloncat. Misalnya, saat pemain melakukan 

shooting gerakan meloncat ini sangat penting. Dengan kekuatan dan tinggi 

loncatan pemain akan menghasilkan tembakan yang akurat. Kemampuan dari 

gerakan meloncat yang dimiliki oleh pemain bola basket tidak bisa dipisahkan 

dari kemampuan fisik salah satunya power. Power merupakan gabungan dari 

kekuatan otot dan kecepatan (Novianti, Winaya dan Tianing, 2014). Gerakan 
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melompat kearah atas menggunakan daya ledak otot tungkai untuk melawan 

gravitasi adalah vertical jump (Shrivastava dan Dudhale, 2015). 

Pliometric merupakan metode untuk kekuatan dan meningkatkan tinggi 

lompatan dan daya ledak otot. Latihan pliometric yang merupakan latihan 

dengan penguluran dari otot (kontraksi eksentrik) yang diikuti dengan 

pemendekan otot yang sama (kontraksi konsentrik). Salah satu latihan yang 

dapat digunakan adalah countermovement jump. Countermovement jump 

merupakan latihan yang cukup populer untuk dapat meningkatkan tinggi 

lompatan. latihan countermovement jump ini berulang, cepat, eksentrik dan 

konsentrik sehingga mampu menambah kekuatan otot tungkai bawah. 

Dalam survei yang dilakukan oleh penulis didapat bahwa latihan yang 

biasa digunakan pada olahraga basket di SMP Negeri 1 Weleri hanya 

melakukan peregangan dan lari mengelilingi lapangan, maka dari itu perlu 

adanya pengkajian mengenai unsur-unsur yang sangat berpengaruh dalam 

mencapainya suatu tujuan latihan yaitu dosis latihan yang terdiri dari intensitas 

latihan, frekuensi, irama, repetisi dan recovery sehingga banyak altet yang 

belum memiliki tinggi lompatan dengan baik. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode experimental dengan pendekatan quasi 

experimental. Desain penelitian yang digunakan adalah pre and post test with 

group control. Populasi dalam penelitian ini adalah pemain basket di SMP 

Negeri 1 Weleri dengan jumlah 23 orang. Sampel yang terpilih berdasarkan 

kriteria inklusi berjumlah 12 orang yang dibagi menjadi dua kelompok yaitu 

kelompok perlakuan dengan jumlah sampel 6 orang diberikan latihan 

countermovement jump dan kelompok kontrol jumlah sampel 6 orang. 

Pengukuran pre-test dan post-test menggunakan vertical jump test. Uji 

normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, uji pengaruh menggunakan uji 

Paired Sample T Test, dan uji beda pengaruh menggunakan uji Independent 

Sample T Test. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil 

3.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Umur 
(Tahun) 

Kelompok I 
(Countermovement Jump) 

Kelompok II 
(Kontrol) 

Jumlah Presentase Jumlah Presentase 
13 Tahun 2 33,3% 3 50% 
14 Tahun 4 66,6% 2 33,3% 
15 Tahun 0 0% 1 16,6% 
Jumlah 6 100% 6 100% 

Berdasarkan tabel 1 deskripsi usia penelitian kelompok 

perlakuan paling banyak pada usia 14 tahun sebanyak 4 orang 

(66,6%), usia termuda ada 13 tahun sebanyak 2 orang (33,3%), dan 

paling sedikit usia 15 tahun sebanyak 0 orang (0%). Kelompok 

kontrol paling banyak usia 13 tahun sebanyak 3 orang (50%), 

sedangkan paling sedikit pada usia 15 tahun sebanyak 1 orang 

(16,6%) dan usia 14 tahun sebanyak 2 orang(33,3%). 

3.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tinggi Badan 

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Tinggi Badan 

Tinggi 
Badan 

Kelompok I 
(Countermovement Jump) 

Kelompok II 
(Kontrol) 

Jumlah Presentase Jumlah Presentase 
150-155 3 50% 4 66,6% 
156-160 1 16,6% 1 16,6% 
161-165 2 33,3% 1 16,6% 
Jumlah 6 100% 6 100% 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa responden pada 

kelompok perlakuan dengan tinggi badan 161-165 sebanyak 2 

orang (33,3%), sedangkan responden jumlah terbanyak dengan 

tinggi badan 150-155 sebanyak 3 orang (50%), dan responden 

dengan jumlah paling sedikit memiliki tinggi badan 156-160 

sebanyak 1 orang (16,6%). Kelompok kontrol responden dengan 
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jumlah terbanyak memiliki tinggi badan 150-155 sebanyak 4 orang 

(66,6%), sedangkan responden dengan tinggi badan 156-160 

sebanyak 1 orang (16,6%), dan responden dengan tinggi 161-165 

sebanyak 1 orang (16,6%). 

3.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Indeks Massa Tubuh 

Tabel 3 Distribusi Responden Berdasarkan IMT 

IMT Kelompok I 
(Countermovement Jump) 

Kelompok II 
(Kontrol) 

Jumlah Presentase Jumlah Presentase 
< 18,5 4 66,6% 1 16,6% 

18,5-24,9 2 33,3% 5 83,3% 
Jumlah 6 100% 6 100% 

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa kelompok 

perlakuan yang memiliki IMT terbanyak adalah <18,5 sebanyak 4 

orang (66,6%) dan IMT 18,5-24,9 sebanyak 2 orang (33,3%). 

Sedangkan pada kelompok kontrol dengan IMT <18,5 sebanyak 1 

orang (16,6%), dan dengan IMT sekitar 18,5-24,9 sebanyak 5 

orang adalah (83,3%). 

3.1.4 Data Penelitian Responden 

Tabel 4 Hasil Data Penelitian Tinggi Lompatan 

Nilai 

Tinggi Lompatan 
Kelompok Perlakuan Kelompok Kontrol 

Pre -
test 

Post-
test Selisih Pre-

test 
Post-
test Selisih

Minimum 24 26 2 23 23 0 
Maksimum 36 38 2 33 34 1 
Rata-rata 30,83 33,67 2,84 27,83 28,17 0,34 

SD 4,215 4,412 0,197 3,764 4,167 0,403 

Berdasarkan tabel 4 bahwa hasil penelitian ini 

menggunakan alat ukur vertical jump test untuk mengukur tinggi 

lompatan dilakukan dengan cara atlet berdiri disamping dinding 

dengan mengulurkan satu tangan kearah atas dan menandai dinding 

(M1), kemudian atlet melompat dengan menandai dinding (M2), 
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ukur jarak antara M1 dan M2, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Pada 

kelompok kontrol hasil nilai minimum saat pre-test dan post-test 

sama yaitu 23. Pada kelompok perlakuan hasil nilai minimum saat 

pre-test adalah 24 dan saat post-test adalah 26. Pada kelompok 

perlakuan (countermovement jump) pada pre-test diperoleh nilai 

maksimum tinggi lompatan 36. Sedangkan pada post-test diperoleh 

hasil 38. Pada kelompok kontrol untuk nilai maksimum diperoleh 

hasil nilai 33 saat pre-test dan 34 saat post-test. Pada kelompok 

perlakuan (countermovement jump) diperoleh nilai rata-rata saat 

pre-test yaitu 30,83 kemudian terjadi peningkatan pada saat post-

test yaitu 33,67. Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh nilai 

rata-rata pada saat pre-test yaitu 27,83 dan terjadi peningkatan 

pada nilai post-test yaitu 28,17. 

3.1.5 Uji Normalitas 

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas 

Normalitas 
Kelompok I 

(Countermovement Jump) 
Kelompok II 

(Kontrol) 
Pre Test 0,910 0,739 
Post Test 0,403 0,813 

Berdasarkan tabel 5 uji normalitas dengan shapiro wilk data 

peningkatan tinggi lompatan pada kelompok I dan kelompok II 

memiliki nilai p > 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. 

3.1.6 Uji Pengaruh 

Tabel 6 Kelompok I (Countermovement Jump) 

Jumlah Mean Sig 
(2-tailed) KesimpulanPre Post 

Peningkatan 
Tinggi Lompatan 6 1,721 1,801 0,000 Ha Diterima

Berdasarkan tabel 6 dengan hasil uji paired sample t test 

pada kelompok I yang diberikan countermovement jump diperoleh 

nilai p = 0,000 oleh karena hasil menunjukkan nilai p = < 0,05 
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artinya ada pengaruh pemberian latihan countermovement jump 

terhadap peningkatan tinggi lompatan. 

Tabel 7 Kelompok II (Kontrol) 

Jumlah Mean Sig 
(2-tailed) KesimpulanPre Post 

Peningkatan 
Tinggi Lompatan 6 1,537 1,701 0,175 Ha Ditolak 

Sedangkan pada tabel 7 kelompok II atau kelompok kontrol 

diperoleh nilai p = 0,175 oleh karena hasil perhitungan 

menunjukkan nilai p = > 0,05 artinya tidak ada pengaruh 

penambahan tinggi lompatan pada kelompok kontrol. 

3.1.7 Uji Beda Pengaruh 

Tabel 8 Independent Sample T-Test 

Variabel Kelompok Selisih 
Rata-rata 

Sig. 
(2-tailed) Kesimpulan

Tinggi 
Lompatan 

Countermovement 
Jump 0,096 0,000 Ha Diterima 

Kontrol 

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa hasil uji beda 

pengaruh menggunakan uji independent sample t-test pada 

pemberian countermovement jump terhadap peningkatan tinggi 

lompatan memperoleh hasil selisih rata-rata kelompok perlakuan 

dengan kelompok kontrol yaitu 0,096. Kemudian untuk hasil nilai 

p value = 0,000 (sig. (2-tailed) < 0,05) maka hipotesis diterima dan 

disimpulkan ada beda pengaruh pada kelompok perlakuan dengan 

kelompok kontrol. 

3.2  Pembahasan 

Penelitian ini melibatkan gerakan pada tungkai bawah. Gambaran dari 

gerakan latihan countermovement jump ini adalah dimana pelompat 

dengan posisi awal berdiri tegak, menggerakan badan dengan 

gerakan awal kebawah dengan posisi lutut fleksi, kemudian pinggul 

dan lutut 
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meluas untuk melompat kearah atas setinggi-tingginya. Pada latihan ini 

gerakan terjadi secara  berulang, cepat, eksentrik dan konsentrik sehingga 

mampu menambah kekuatan otot tungkai bawah (Dwi, 2016). 

Kekuatan otot tungkai sangat penting dalam vertical jump karena 

power otot tungkai kuat maka vertical jump akan baik. Tinggi lompatan 

adalah tolak ukur power karena terjadi stretch reflex yang dapat 

menyebabkan otot berkontraksi. Otot dan tendon memiliki reseptor 

sensorik yang disebut propioceptor yang dapat mengirim informasi ke 

otak. Propioceptor pada otot ini dikenal sebagai muscle spindle 

(Giriwijoyo dan Sidik, 2012). 

Rangsangan diterima muscle spindle saat otot berkontraksi secara 

mendadak. Rangsangan tadi akan disalurkan ke serabut saraf (alpha) 

aferen menuju pusat reflek. Selanjutnya golgi tendon otot akan bekerja 

berlawanan dengan muscle spindle dengan menghambat kekuatan otot 

untuk mencegah terjadinya kontraksi (Turner dan Jeffreys, 2010). 

Pada penelitian (Kashmira dan Seema, 2011) mengungkapkan 

bahwa latihan countermovement jump mampu meningkatkan vertical jump 

karena latihan ini dapat meregangkan pinggul, lutut dan pergelangan kaki 

yang memungkinkan tubuh untuk cepat turun ke pusat gravitasi sebelum 

terjadinya kontraksi konsentrik untuk vertical jump. 

Sedangkan pada kelompok kontrol diberikan peregangan. Menurut 

Arifin (2015) pemanasan merupakan aspek penting pada setiap latihan 

karena pemanasan dapat digunakan untuk memaksimalkan performa atlet, 

mengurangi resiko terjadinya cidera, dan melatih mobilitas serta 

koordinasi gerak. Pemanasan dapat berupa peregangan aktif yang dapat 

dilakukan sendiri oleh atlet. Peregangan yang biasa dilakukan pada otot 

postural sebagai suatu latihan fleksibilitas karena salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengembangan fleksibilitas adalah pemanasan. 
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3.3 Keterbatasan Penelitian 

3.3.1 Selama penelitian peneliti tidak mengikuti aktiviatas luar 

responden sehingga kemungkinan ada yang berlatih diluar. 

3.3.2 Pemberian satu macam latihan akan membosankan responden 

sehingga responden tidak maksimal dalam melakukan latihan. 

3.3.3 Responden pada penelitian ini adalah wanita. 

3.3.4 Jumlah sampel untuk responden sedikit. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan uji statistik dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh pemberian latihan countermovement jump 

terhadap peningkatan tinggi lompatan pemain basket di SMP Negeri 1 Weleri. 

Adapun saran yang ditulis penulis berdasarkan kesimpulan penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

a. Peneliti bisa memberi pengarahan kepada responden untuk tidak berlatih

selama diluar waktu penelitian.

b. Bagi pelatih sebaiknya menambahkan latihan yang lebih bervariasi.

c. Agar dapat mengetahui kualitas peningkatan tinggi lompatan dengan

maksimal sebaiknya penelitian dilakukan dengan sampel laki-laki.

d. Penelitian dapat dilakukan dengan sampel yang lebih banyak.

e. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan rumus Johnson and Bahamonde

untuk mengembangkan perhitungan puncak kekuatan dan rata-rata dari

vertical jump test dengan munggunakan tambahan tinggi badan.

9



DAFTAR PUSTAKA 

Arifin, Z. (2015) ‘Journal Of Physical Education , Sport , Health And Recreations 
Ekstrakurikuler Olahraga Di Smp Negeri Se- Kecamatan’, 4(2), Pp. 1567–
1573. 

Dwi, N. A. (2016) ‘Perbedaan Pengaruh Countermovement Jump Dengan 
Isometric Hip Flexion Excercises Terhadap Peningkatan Vertical Jump Pada 
Pemain Bulutangkis’, Pp. 1–18. 

Fadli, Z. (2014) ‘Profil Kondisi Fisik Atletik Hoki Tim Putra Sumut Persiapan 
Kejurnas’, Jurnal Ilmu Keolahragaan, 13(1), pp. 34–43. 

Giriwijoyo, S. And Sidik,  Dikdik Zafar (2012) Ilmu Faal Olahraga (Fisiologi 
Olahraga). Edited By A. Kamsyach. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 

Kashmira, S. And Seema, S. (2011) ‘Comparison Between Depth Jump And 
Counter- Movement Jump For Increasing Vertical Jump Height In Male 
Badminton Players Abstract ’:, 1(1). 

Novianti, I. G. . S. W., Winaya, I. M. N. And Tianing, N. W. (2014) ‘Latihan 
Skipping Dengan Teknik High Step Meningkatkan Tinggi Loncatan Pemain 
Bola Basket Putra Di Smpn 1 Denpasar 1i.G.A’, 0. 

Shrivastava, S. and Dudhale, S. (2015) ‘Effect of Specific Physical Fitness 
Programme on Lower Body Explosive Power of Male Cricketers’, Research 
Journal of Physical Education Sciences, 3(7), pp. 1–3. 

Turner, A. N. and Jeffreys, I. (2010) ‘The Stretch-Shortening Cycle : Proposed 
Mechanisms and Methods for Enhancement’, (October 2017). doi: 
10.1519/SSC.0b013e3181e928f9. 

10




