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ABSTRAK 

Andrea Yosi Nugroho. 2013. Perbedaan lay up shoot dengan tambahan latihan 
double-leg hop progression dan lompat kijang terhadap jarak lompat dan hasil lay up 
shoot di ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Temanggung. Skripsi, Ilmu 
Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Musyafari Waluyo, M.Kes. Pembimbing II  Drs. Said Junaidi, 
M.Kes. 
 
Kata Kunci : Double-leg hop progression, lompat kijang, jarak lompat, dan hasil lay 
up shoot.   
                              
 Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adakah pengaruh latihan lay up shoot 
dengan tambahan latihan double-leg hop progression dan lompat kijang terhadap jarak 
lompat dan hasil lay up shoot di ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 
Temanggung, serta manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan jarak lompat dan 
hasil lay up shoot antara latihan double-leg hop progression dan latihan lompat kijang. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tambahan latihan 
double-leg hop progression dan lompat kijang terhadap jarak lompat dan hasil lay up 
shoot di ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Temanggung, serta mengetahui 
manakah yang lebih efektif  dalam meningkatkan jarak lompat dan hasil lay up shoot 
antara latihan double-leg hop progression dan latihan lompat kijang. 
 Populasi penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler SMA Negeri 2 
Temanggung tahun 2013 sebanyak 27 siswa. Sampel dalam penelitian berjumlah 18 
siswa putra. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. Variabel 
penelitian ini yaitu latihan double-leg hop progression dan lompat kijang sebagai 
variabel bebas serta jarak lompat dan hasil lay up shoot sebagai variabel terikat. 
Metode penelitian menggunakan eksperimen. Metode analisis data penelitian 
menggunakan analisis data statistik T-test dengan bantuan program SPSS 19.0. 
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa latihan double-leg hop progression  dan 
lompat kijang berpengaruh terhadap peningkatan jarak lompat ketika melakukan lay 
up shoot, dapat dilihat dari Sig (2-tailed) klompok eksperimen 1 dan 2 = 0,00 < 0,05 
maka Ha diterima. Latihan double-leg hop progression tidak berpengaruh terhadap 
hasil lay up shoot dilihat dari Sig (2-tailed) klompok eksperimen 1 = 1,00 > 0,05 maka 
Ha ditolak, sedangkan lompat kijang berpengaruh terhadap hasil lay up shoot, dilihat 
dari Sig (2-tailed) klompok eksperimen 2 = 0,043 < 0,05 maka Ha diterima. 
 Kesimpulan dari data diatas adalah latihan double-leg hop progression dan 
lompat kijang mampu meningkatkan jarak lompat, namun double-leg hop progression 
tidak bisa meningkatkan hasil lay up shoot. Jadi latihan lompat kijang lebih efektif dan 
efisien untuk meningkatkan jarak lompat dan hasil lay up shoot di ekstrakurikuler bola 
basket SMA Negeri 2 Temanggung. Disarankan agar pelatih maupun pengajar bola 
basket menggunakan latihan lompat kijang untuk meningkatkan jarak lompat dan hasil 
lay up shoot atlet. 

 
 

 
 



 
 

iii 
 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini 

adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

  Semarang,     Juni 2013 

 

 

      Andrea Yosi Nugroho 

                                                                       6250408056 

  

             

  

 

 



 
 

iv 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 
 Telah disetujui untuk diajukan kepada Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Universitas Negeri Semarang pada : 

Nama : ANDREA YOSI NUGROHO 

NIM : 6250408056 

Judul :  PERBEDAAN LAY UP SHOOT DENGAN TAMBAHAN 

LATIHAN DOUBLE-LEG HOP PROGRESSION DAN 

LOMPAT KIJANG TERHADAP JARAK LOMPAT DAN 

HASIL LAY UP SHOOT DI EKSTRAKURIKULER BOLA 

BASKET SMA NEGERI 2 TEMANGGUNG TAHUN 2013 

Pada hari/ Tanggal :   

 

      Mengetahui : 

 

       Dosen Pembimbing I      Dosen Pembimbing II 

  

Drs. Musyafari Waluyo, M.Kes.   _Drs. Said Junaidi, M.Kes_ 
   NIP. 194905071975031001 NIP.196907151994031001 

 

 

Ketua 

Jurusan IKOR 

 

                                              _Drs. Said Junaidi, M.Kes_ 
 NIP.196907151994031001  
 
 
 



 
 

v 

PENGESAHAN 
 

 Telah dipertahankan di depan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan 

memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. 

 

 Hari  : Kamis 

 Tanggal : 1 Agustus 2013 

 

Panitia Ujian 

 

Ketua         Sekretaris 

 

  

    
Dr. H. Harry Pramono, M.Si.         Sugiarto, S.Si, M.Sc. 
NIP. 195910191985031001    NIP. 198012242006041001 

 

Dewan Penguji 

 

  

1. Dr. Taufiq Hidayah, M.Kes   (Ketua)________________ 

NIP. 196707211993031002 
 
 

  
2. Drs. Musyafari Waluyo, M.Kes.   (Anggota)______________ 

NIP. 194905071975031001 

 

  

3. Drs. Said Junaidi, M.Kes.    (Anggota)______________ 

NIP. 196907151994031001 



 
 

vi 
 

MOTTO DAN  PERSEMBAHAN 

Motto : 

 Jangan mengeluh dan menyalahkan orang lain akan hal-hal buruk yang terjadi 

padamu, introspeksi dan perbaiki dirimu untuk mendapatkan hasil yang 

diinginkan. 

 Hanya dirimu sendirilah yang mampu memperbaiki keadaanmu saat ini menjadi 

lebih baik. 

 Keberuntungan bukan hal yang datang dengan tiba-tiba, tapi datang setelah engkau 

bekerja dan berusaha keras untuk mencapai tujuanmu. 

 

  

 

 

Persembahan : 

Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

Bapakku Supriyono dan ibuku Sri Hartini yang telah 

berjuang memberikan pendidikan kepadaku sampai saat 

ini, dan seluruh keluargaku tercinta, serta teman-teman 

IKOR angkatan 2008 ,dan juga Almamater FIK UNNES. 

 

 



 
 

vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan  skripsi 

ini. Keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini atas bantuan dan kerja sama dari 

berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya kepada : 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang, yang telah menerima penulis sebagai 

Mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, atas ijin 

penelitian. 

3. Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan 

skripsi ini. 

4. Drs. Musyawari Waluyo, M.Kes, selaku dosen pembimbing Utama yang telah 

sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing penulis dalam menyelesaikan 

skripsi. 

5. Drs. Said Junaidi, M.Kes, selaku dosen pembimbing Pendamping yang telah sabar 

dalam memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini. 

6. Keluarga besar SMA Negeri 2 Temanggung yang telah membantu penelitian 

dalam penyelesaian skripsi ini. 



 
 

viii 
 

7. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Jurusan Ilmu Keolahragan, Fakultas Ilmu 

Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang yang memberikan bekal ilmu dan 

pengetahuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 

8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam 

penelitian untuk penulisan skripsi ini. 

  Atas segala bantuan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dan 

penulis doakan semoga amal dan bantuan saudara mendapat berkah yang melimpah 

dari Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para 

pembaca semua. 

 

       Semarang,…Juni 2013 

 

 

                   Penulis  



 
 

ix 
 

DAFTAR ISI 

Halaman  

HALAMAN JUDUL ....................................................................................  i 

ABSTRAK ...................................................................................................   ii 

PERNYATAAN ...........................................................................................  iii 

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................ .  v  

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ..................................................................................    vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL ........................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................  xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................       xv 

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1 

1.1 Latar belakang .......................................................................... 1 

1.2 Perumusan masalah .................................................................. 3 

1.3 Tujuan penelitian ...................................................................... 4 

1.4 Penegasan istilah ...................................................................... 5 

1.4.1 Perbedaan ................................................................................. 5 

1.4.2 Lay up shoot ............................................................................. 5 

1.4.3 Tambahan ................................................................................ 5 

1.4.4 Latihan ..................................................................................... 5 

1.4.5 Double-leg hop progression ..................................................... 6 

1.4.6 Lompat kijang ........................................................................... 6 

1.4.7 Jarak lompat ................................................................................ 6 

1.4.8 Ekstrakurikuler ......................................................................... 7 



 
 

x 
 

1.4.9 Bola basket .............................................................................. 7 

1.5 Manfaat penelitian ................................................................... 7 

1.6 Sumber pemecahan masalah ................................................... 8 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS ............................................. 9 

2.1 Landasan teori ........................................................................ 9 

2.1.1 Pengertian olahraga bola basket ............................................. 9 

2.1.2 Teknik dasar bola basket ........................................................ 10 

2.1.2.1 Passing .................................................................................... 10 

2.1.2.2 Mengoper bola setinggi dada (Chest Pass).............................. 10 

2.1.2.3 Mengoper bola dari atas kepala (Overhead Pass)................... 11 

2.1.2.4 Mengoper bola pantulan (Bounce Pass) ................................. 11 

2.1.2.5 Teknik dasar menggiring bola (Dribbling).............................. 11 

2.1.2.6 Teknik dasar menembak (shooting) ....................................... 11 

2.1.2.7 Set shoot ................................................................................. 12 

2.1.2.8 Jump shoot ............................................................................. 12 

2.1.2.9 Lay up shoot .......................................................................... 12 

2.1.3 Daya ledak otot tungkai ......................................................... 13 

2.1.4 Double-leg hop progression ................................................... 14 

2.1.5 Lompat kijang ........................................................................ 15 

2.1.6 Kerangka berpikir .................................................................. 17 

2.2 Hipotesis ................................................................................ 19 

 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 20 

3.1 Jenis dan metode penelitian .................................................. 20 

3.2 Variabel penelitian ................................................................ 21 

3.3 Populasi ................................................................................. 21 

3.4 Teknik sampling .................................................................... 22 

3.5 Sampel ................................................................................... 22 

3.6 Instrumen penelitian .............................................................. 23 

3.6.1 Test lay up shoot ................................................................... 24 



 
 

xi 
 

3.6.2 Program latihan ..................................................................... 25 

3.6.3 Latihan double-leg hop progression dan lompat kijang.......... 27 

3.6.3.1 Latihan double-leg hop progression ....................................... 27 

3.6.3.2 Latihan lompat kijang ............................................................. 28 

3.7 Metode pengumpulan data ..................................................... 29 

3.8 Prosedur penelitian ................................................................. 29 

3.8.1 Tahap persiapan penelitian ..................................................... 29 

3.8.2 Cara mendapatkan sampel ...................................................... 30 

3.8.3 Waktu dan tempat penelitian .................................................. 30 

3.8.4 Alat dan perlengkapan ............................................................ 30 

3.8.5 Tahap pelaksanaan .................................................................. 31 

3.8.5.1 Test awal atau pre-test ............................................................. 31 

3.8.5.2 Pemberian treatment atau perlakuan ....................................... 31 

3.8.5.3 Test ahir atau post-test ............................................................ 31 

3.9 Faktor yang mempengaruhi penelitian ................................... 31 

3.9.1 Faktor kesungguhan sampel ................................................... 32 

3.9.2 Faktor tempat dan cuaca ........................................................ 32 

3.9.3 Faktor kebosanan ................................................................... 32 

3.9.4 Faktor pemberian materi latihan ........................................... 32 

3.10 Metode analisis data .............................................................. 33 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 36 

4.1 Hasil penelitian ...................................................................... 36 

4.1.1 Deskripsi data ........................................................................ 36 

4.1.2 Uji normalitas data  ............................................................... 38 

4.1.3 Uji hipotesis dengan T-test .................................................... 40 

4.1.3.1 Uji perbedaan kelompok eksperimen 1 ................................. 40 

4.1.3.2 Uji perbedaan kelompok eksperimen 2 ................................. 42 

4.1.4 Uji Beda hasil pre-test dan post-test .............................. 44 

4.2 Pembahasan ............................................................................ 46 

4.2.1 Pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan  



 
 

xii 
 

 Double-leg hop progression terhadap jarak lompat dan  

 Hasil lay up shoot ................................................................... 46 

4.2.2 Pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan Latihan  

 Lompat kijang terhadap jarak lompat dan hasil lay up shoot.. 47 

4.2.3 Tambahan latihan lompat kijang lebih efektif daripada  

 double-leg hop progression untuk meningkatkan jarak  

 lompat dan hasil lay up shoot ................................................. 48 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 49 

5.1 Simpulan ................................................................................ 49 

5.2 Saran ...................................................................................... 50 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 51 

LAMPIRAN ........................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel   Halaman 

 

3.2 Tabel penetapan jumlah repetisi latihan pliometrik .................................. 26 

3.3 Tabel program latihan ............................................................................... 27 

4.1 Hasil pre-test  jarak lompat dan hasil lay up shoot ................................... 36 

4.2 Hasil post-test jarak lompat dan hasil lay up shoot ................................... 37 

4.3 Hasil uji normalitas data pre-test jarak lompat lay up shoot ..................... 38 

4.4 Hasil uji normalitas data post-test  jarak lompat lay up shoot ................... 39 

4.5 Hasil uji normalitas data pre-test dari hasil lay up shoot ........................... 39 

4.6 Hasil uji normalitas data post-test  hasil lay up shoot ................................ 40 

4.7 Ringkasan hasil uji normalitas data ............................................................ 40 

4.8 T-test jarak lompat kelompok eksperimen 1 .............................................. 41 

4.9 T-test hasil lay up shoot kelompok eksperimen 1 ...................................... 42 

4.10 T-test jarak lompat kelompok eksperimen 2 .............................................. 43 

4.11 T-test hasil lay up shoot kelompok eksperimen 2 ...................................... 44 

4.12 Hasil mean atau rata-rata post-test kelompok 1 dan 2 ............................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar Halaman 

 

2.1 Double-leg hop progression .................................................................... 13 

2.2 Lompat kijang ......................................................................................... 15 

3.1 Lay up shoot dari sisi tengah .................................................................. 25 

3.2 Metode latihan overload training ............................................................ 26 

3.3 Alat bantu latihan double-leg hop progression ....................................... 28 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 
Lampiran Halaman 

 

Lampiran 1 Surat penetapan dosen pembimbing ......................................... 54 

Lampiran 2 Surat permohonan ijin penelitian .............................................. 55 

Lampiran 3 Surat keterangan melakukan penelitian .................................... 56 

Lampiran 4 Surat permohonan peminjaman alat ......................................... 57 

Lampiran 5 Data pre-test jarak lompat dan hasil lay up shoot ..................... 58 

Lampiran 6 Data post-test jarak lompat dan hasil lay up shoot ................... 59 

Lampiran 7 Pembagian kelompok ................................................................ 60 

Lampiran 8 Daftar kegiatan penelitian......................................................... 61 

Lampiran 9 Alat-alat penelitian .................................................................... 64 

Lampiran 10 Dokumentasi penelitian ............................................................. 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bola basket merupakan cabang olahraga permainan yang digemari 

masyarakat. Dalam perkembangannya bola basket telah menjadi olahraga masal, 

rekreasi dan prestasi. Pada saat ini olahraga bola basket merupakan olahraga 

masal dan rekreasi, karena masyarakat memilih melakukan permainan bola basket 

untuk mengisi waktu luangnya ataupun untuk sarana hiburan di hari libur. Bola 

basket juga merupakan olahraga prestasi, karena banyak dipertandingkan mulai 

dari antar sekolah, antar instansi, antar klub amatir, antar klub profesional, bahkan 

antar negara pada ajang regional dan internasional. Bola basket sebagai olahraga 

prestasi memerlukan aspek-aspek penunjang. Aspek-aspek tersebut adalah aspek 

fisik, teknik, taktik, dan mental.  

Didalam permainan bola basket, kita sering kali melihat gerakan lompat. 

Vic Amber (2006 : 14) mengatakan bahwa ”Latihan melompat ini penting juga, 

terutama melompat ke arah vertikal (tegak)”. Lompat hampir selalu digunakan 

dalam beberapa teknik dasar bola basket dan pertandingan bola basket seperti 

jump shoot, rebound, jumpball pada awal pertandingan, lay up shoot, dan block. 

Atlet yang memiliki lompatan yang tinggi, akan lebih mudah untuk melakukan 

teknik-teknik yang disebutkan diatas. Gerak lompat merupakan gerakan yang 
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ditunjang oleh power tungkai. Atlet yang mempunyai power tungkai yang baik 

akan memilki lompatan yang baik pula. 

Menurut Sandeep dan Barkha Bhardwaj (2011 : 230), lay up shoot adalah 

tembakan yang dilakuakan dengan jarak dekat sekali dengan keranjang basket, 

sehingga seolah-olah bola itu diletakkan ke dalam keranjang basket yang 

didahului dengan gerakan dua langkah. Teknik dasar lay up shoot merupakan 

suatu teknik dasar yang cukup strategis dan wajib atau harus dikuasai. 

Atlet bola basket yang berpostur tubuh pendek, akan sulit jika berhadapan 

dengan lawan yang lebih tinggi, namun kekurangan tersebut dapat ditutupi dengan 

power tungkai yang baik. Semakin jauh dan tinggi lompatan dari keranjang basket 

maka akan semakin aman dari blocking lawan ketika melakukan lay up shoot. 

Oleh karena itu power tungkai dalam cabang olahraga bola basket sangat 

dibutuhkan untuk menunjang teknik-teknik dasar bola basket. 

Pentingnya power tungkai dalam olahrga bola basket khususnya di 

kalangan pelajar SMA di kota Temanggung kurang begitu diperhatikan. Pada 

umumnya pelatih-pelatih bola basket SMA kurang mengetahui metode latihan 

untuk meningkatkan power tungkai, dan terlalu menitikberatkan pada stamina dan 

strategi bermain saja. Padahal ada beberapa metode untuk meningkatkan power 

tungkai, diantaranya adalah latihan beban dan latihan pliometrik. Dari kedua 

metode tersebut, pliometrik merupakan metode yang lebih mudah dan sederhana 

untuk dilakukan. Pliometrik adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan 

power (Radcliffe & Farentinos, 1999 : 1). 
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Berbagai bentuk latihan sudah mulai dikembangkan pada saat ini dengan 

menyesuaikan kebutuhan dan kondisi atlet yang berbeda-beda. Dalam penelitian 

ini, penulis memilih bentuk latihan double-leg hop progression dan lompat kijang 

karena keduanya memiliki perbedaan dalam bentuk latihannya, yaitu melompat 

dengan dua kaki bersamaan dan melompat dengan satu kaki bergantian namun 

memilik fungsi yang sama yaitu meningkatkan power tungkai, akan tetapi seberapa 

signifikan pengaruhnya terhadap jarak lompatan dan hasil lay up shoot belum 

diketahui secara ilmiah. Penulis tertarik untuk meneliti dengan membandingkan hasil 

dari kedua model latihan tersebut. Adapun yang menjadi bahan penelitian secara 

khusus adalah membandingkan hasil latihan lay up shoot dengan tambahan latihan 

double-leg hop progression dan lompat kijang terhadap jarak lompatan dan hasil lay 

up shoot pada cabang olahraga bola basket. 

1.2  Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1) Adakah pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan double-leg 

hop progression terhadap jarak lompat ketika melakukan lay up shoot. 

2) Adakah pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan double-leg 

hop progression terhadap hasil lay up shoot. 

3) Adakah pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat 

kijang terhadap jarak lompat ketika melakukan lay up shoot. 

4) Adakah pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat 

kijang terhadap hasil lay up shoot. 



4 
 

 

5) Manakah yang lebih efektif antara latihan lay up shoot dengan tambahan 

latihan double-leg hop progression dan tambahan latihan lompat kijang 

dalam meningkatkan jarak lompat dan hasil lay up shoot. 

1.3  Tujuan Penelitian 

  Setiap penelitian yang dilakukan selalu mempunyai tujuan, agar 

memperoleh gambaran yang jelas serta bermanfaat bagi yang menggunakannya. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah  : 

1) Mengetahui apakah ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan 

latihan double-leg hop progression terhadap jarak lompat ketika 

melakukan lay up shoot. 

2) Mengetahui apakah ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan 

latihan double-leg hop progression terhadap hasil lay up shoot. 

3) Mengetahui apakah ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan 

latihan lompat kijang terhadap jarak lompat ketika melakukan lay up 

shoot. 

4) Mengetahui apakah ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan 

latihan lompat kijang terhadap hasil lay up shoot. 

 5) Mengetahui manakah yang lebih efektif antara latihan lay up shoot dengan 

tambahan latihan double-leg hop progression dan tambahan latihan lompat 

kijang dalam meningkatkan jarak lompat dan hasil lay up shoot. 
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1.4   Penegasan Istilah 

1.4.1 Perbedaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perbedaan diartikan sebagai 

sesuatu yang beda atau selisih dari dua atau beberapa hal yang dibandingkan atau 

disejajarkan. Pengertian perbedaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu  

perbedaan efek dua jenis latihan pliometrik double-leg hop progression dan 

lompat kijang terhadap jarak lompat dan hasil dari tembakan lay up shoot di 

ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Temanggung. 

1.4.2 Lay Up Shoot 

Lay up shoot adalah mengangkat bola dari dribel dan menembakkannya 

kearah rim basket sambil berlari. Teknik dasar lay up shoot adalah berlari ke arah 

rim basket, melompat ke atas dan mengarah ke rim basket, menggapai ke atas 

untuk menembak dan mencetak skor atau angka. Untuk mencapai ketinggian yang 

maksimal, normalnya kalian akan menyelesaikan tembakan lay up hanya dengan 

satu tangan (Agus Salim, 2008 : 104). 

1.4.3 Tambahan 

Dilihat dari pengertiannya, tambahan adalah sesuatu yang ditambah atau 

dibubuhkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2007). Tambahan dalam penelitian 

ini adalah dua jenis latihan pliometrik yang ditambahkan dalam latihan lay up 

shoot agar dapat mencapai hasil yang maksimal. 

1.4.4 Latihan 

Suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-

ulang dan yang kian hari jumlah beban latihan kian bertambah. (Tohar, 2002 : 1) 
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1.4.5 Double-leg Hop Progression 

Double-leg hop progression adalah bentuk latihan pliometrik dengan 

melompat menggunakan dua kaki bersamaan melewati rintangan berupa gawang 

yang tersusun sejajar sehingga atlet dituntut melompat berkelanjutan hingga 

melewati gawang terakhir (Radcliffe & Farentinos, 1999 : 82). 

1.4.6 Lompat Kijang 

Carr (2003) dalam Johan Cahyo B (2012 : 19), latihan lompat kijang 

(alternate single leg bound) adalah suatu latihan melompat kedepan atau keatas 

dengan satu kaki secara bergantian dan berulang-ulang yang berguna untuk 

meningkatkan tenaga kaki dan akselerasi lari. Latihan lompat kijang dapat 

dilakukan dengan berbagai macam irama, yaitu dengan irama cepat dan irama 

lambat.  

1.4.7 Jarak Lompat 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), Jarak diartikan sebagai 

ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat. Sedangkan lompat 

adalah Lompat adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik 

yang lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat 

dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki atau anggota tubuh lainnya 

dengan keseimbangan yang baik. Jadi jarak lompat adalah jarak perpindahan 

tubuh dari satu titik ke titik yang lain yang lebih jauh atau tinggi. Dalam 

penelitian ini yang diukur adalah jarak lompatan ketika melakukan lay up shoot. 
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1.4.8 Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler adalah suatu kegiatan yang dilakukan pihak sekolah diluar 

program yang ditulis di dalam kurikulum (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2007). 

Kegiatan ekstrakurikuler ini dimaksudkan untuk mengasah bakat maupun 

kemampuan murid atau siswa diluar bidang akademik, misalnya di bidang 

olahraga. 

1.4.9 Bola Basket 

Bola basket adalah permainan yang berusaha untuk memasukkan bola 

sebanyak mungkin ke dalam keranjang lawan. Jumlah pemain dalam satu regu 

terdiri dari 5 orang pemain. Bola yang masuk dalam keranjang merupakan nilai 

yang dihitung oleh wasit (Ifwandi, 2001 : 27). 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagi Peneliti 

 Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam merancang serta 

melaksanakan penelitian ilmiah mengenai perbedaan efektifitas latihan 

pliometrik double-leg hop progression dan lompat kijang terhadap jarak, 

tinggi lompatan dan hasil lay up shoot. 

2) Bagi Pihak Sekolah 

 Memberikan informasi kepada pihak sekolah tentang pentingnya melatih 

daya ledak otot tungkai untuk meningkatkan jarak dan tinggi lompatan 

serta prestasi siswanya dlm bidang olahraga khususnya cabang olahraga 

bola basket. 
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3) Bagi Pelatih Ekstrakurikuler 

 Memberikan informasi tentang metode latihan yang efektif untuk 

meningkatkan jarak dan tinggi lompatan atletnya. 

4) Bagi Mahasiswa dan Masyarakat Umum 

 Memberikan informasi tentang pentingnya gerakan melompat pada 

pemain bola basket dan cara yang efektif untuk meningkatkan lompatan 

pada atlet. 

1.6 Sumber Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan permasalahan yang ada di atas, maka peneliti memilih 

untuk menggunakan latihan double-leg hop progression dan lompat kijang 

sebagai variabel bebas dalam penelitian ini yang akan diberikan kepada sejumlah 

sampel untuk dilakukan penelitian. Kedua latihan tersebut merupakan jenis latihan 

pliometrik yang berguna untuk meningkatkan power tungkai secara signifikan dan 

sederhana, karena kedua latihan tersebut tidak memerlukan alat-alat maupun 

sarana dan prasarana yang banyak untuk dapat melakukannya, apalagi waktu yang 

dibutuhkan untuk dapat mendapatkan hasil yang signifikan tidak terlalu lama 

(Radcliffe & Farentinos, 1999 : 1). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Olahraga Bola Basket 

 Permainan bola basket adalah permainan yang berusaha untuk 

memasukkan bola sebanyak mungkin ke dalam keranjang lawan. Jumlah pemain 

dalam satu regu terdiri dari 5 orang pemain. Bola yang masuk dalam keranjang 

merupakan nilai yang dihitung oleh wasit (Ifwandi, 2001 : 28). 

 Sedangkan menurut PERBASI (2004 : 1), bola basket adalah permainan 

yang dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Setiap regu 

berusaha mencetak angka ke keranjang lawan dan mencegah regu lain mencetak 

angka. Dalam perkembangannya permainan ini dapat dimainkan di luar lapangan 

(out door) dan di dalam lapangan (in door). 

 Didalam permainan bola basket tidak mengenal pemain spesialis. Setiap 

pemain sekaligus berfungsi selaku penyerang dan juga sebagai pemain bartahan. 

Disamping itu penguasaan teknik shooting atau menembakkan bola ke keranjang 

sangat perlu dikuasai oleh setiap pemain. Tim yang memiliki pemain yang 

menguasai teknik shooting dengan baik, maka cenderung memenangkan 

pertandingan. Hal ini disebabkan karena shooting dalam permainan bola basket 

merupakan teknik yang paling utama dan terpenting untuk dikuasai. Kalah dan 
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menang suatu regu sangat tergantung dari jumlah memasukkan bola ke keranjang 

basket.  

2.1.2 Teknik Dasar Bola Basket 

 Bola basket tidak terlepas dari penguasaan teknik dasar bola basket agar 

dapat memenangkan suatu permainan. Penguasaan teknik dasar bola basket sangat 

dibutuhkan untuk dapat mengakhiri penyerangan dengan mencetak skor. Berikut 

teknik dasar dalam bola basket : 

2.1.2.1 Passing 

 Passing berarti mengoper bola. Operan dapat dilakukan dengan cepat dan 

keras, yang penting bola dapat dikuasai oleh teman yang menerimanya. Operan 

juga dapat dilakukan secara lunak. Jenis operan tersebut bergantung pada situasi 

keseluruhan, yaitu kedudukan teman, situasi teman, waktu dan taktik yang 

digunakan. Untuk dapat melakukan operan dengan baik dalam berbagai situasi, 

pemain harus menguasai bermacam-macam teknik dasar mengoper bola dengan 

baik.  

2.1.2.2  Mengoper Bola Setinggi Dada (Chest Pass) 

  Mengoper bola dengan dua tangan dari depan dada merupakan operan 

yang sering dilakukan dalam suatu pertandingan bola basket. Operan ini berguna 

untuk jarak pendek. Mengoper bola dengan cara ini akan menghasilkan kecepatan, 

ketepatan, dan kecermatan. 
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2.1.2.3  Mengoper Bola Dari Atas Kepala (Overhead Pass)  

  Lemparan ini biasanya dilakukan oleh pemain yang berbadan tinggi 

sehingga melampaui daya raih lawan. Lemparan ini juga bisa digunakan untuk 

operan cepat. 

2.1.2.4 Mengoper Bola Pantulan (Bounce Pass) 

  Operan pantulan dengan dua tangan dilakukan dalam posisi bola di depan 

dada. Operan ini sangat baik dilakukan untuk menerobos lawan yang tinggi. Bola 

dipantulkan di samping kiri atau kanan lawan dan teman sudah siap menerimanya 

di belakang lawan. Lemparan ini harus dilakukan dengan jalan menipu lawan ke 

samping kanan, padahal bola dilemparkan ke sebelah kiri atau sebaliknya. 

2.1.2.5 Teknik Dasar Menggiring Bola (Dribbling) 

  Mendribel (dribbling) adalah salah satu dasar bermain bola basket yang 

pertama diperkenalkan kepada pemula, karena keterampilan ini sangat penting 

bagi setiap pemain yang terlibat dalam pertandingan bola basket. Dribel bertujuan 

untuk melewati pemain bertahan lawan atau untuk lebih mendekatkan bola kearah 

keranjang untuk mendapatkan skor atau poin. 

  Menurut Agus Salim (2008: 60), ada dua alasan utama saat harus 

melakukan dribel, yaitu untuk memajukan bola menyusuri lapangan dan untuk 

menggerakkan bola melewati lawan menuju rim basket. 

2.1.2.6 Teknik Dasar Menembak (shooting) 

  Shooting merupakan teknik yang paling penting dalam permainan bola 

basket. Seperti yang dikatakan Agus Salim (2008: 61), bahwa selamamanya tidak 

akan bisa mencetak angka, kecuali telah dapat melakukan teknik menembak. 
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Kebanyakan pemain menembak dengan satu tangan, sementara tangan satunya 

digunakan untuk menstabilkan bola sebelum dilepaskan. 

2.1.2.7  Set Shoot 

  Set shoot adalah tembakan dengan berdiri diam yang umumnya dilakukan 

untuk tembakan-tembakan panjang atau juga ketika melakukan lemparan bebas 

dan tembakan hukuman (Agus Salim, 2008 : 104). 

2.1.2.8  Jump Shoot 

  Jump shoot adalah tembakan yang paling umum dilakukan dalam 

permainan kelas tinggi. Jump shoot dimulai dari posisi yang seimbang menghadap 

kearah rim basket. Dari posisi ini kemudian melompat keudara sambil 

mengangkat bola ke posisi didepan kening. Setelah itu lakukan tembakan ketika 

loncatan mencapai titik tertinggi (Agus Salim, 2008 : 104). 

2.1.2.9  Lay Up Shoot 

  Lay up shoot adalah mengangkat bola dari dribel dan menembakkannya 

kearah rim basket sambil berlari. Teknik dasar lay up shoot adalah berlari ke arah 

rim basket, melompat keatas dan mengarah ke rim basket, menggapai keatas 

untuk menembak dan mencetak skor atau angka. Untuk mencapai ketinggian yang 

maksimal, normalnya kalian akan menyelesaikan tembakan lay up hanya dengan 

satu tangan (Agus Salim, 2008 : 104).  

 Agar dapat melakukan tembakan lay up yang baik diperlukan upaya 

pelatihan yang sistematis, berkelanjutan, progresivitas, dan pembinaan yang 

terarah dengan jelas. Sebagai tuntutan bentuk pembinaan yang terarah dengan 

jelas tampak pada penyusunan program yang sistematis, pemilihan metode latihan 
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yang tepat, pelaksanaan yang intensif dan evaluasi kegiatan yang syahih dari 

pembina atau pelatih. Pembina atau pelatih yang professional harus memenuhi 

tuntutan secara ideal, namun adanya keterbatasan manusia tidak setiap pembina 

atau pelatih dapat mewujudkan tuntutan ideal.  

 Adanya keraguan atau kebimbangan pengaturan mana yang tepat untuk 

melatih teknik tertentu akan mengganggu pencapaian tujuan yang diinginkan. 

Demikian juga dalam melatih tembakan lay up, pembina atau pelatih tidak bisa 

menjawab secara tegas pengaturan mana yang sesuai baik menggunakan pelatihan 

berurutan atau pelatihan terus menerus. faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

tembakan lay up bolabasket diperlukan unsur-unsur kondisi fisik seperti: 

kekuatan, kecepatan, kelenturan, keseimbangan, ketepatan, daya tahan, 

kelincahan, dan koordinasi tangan dan kaki (Herywansyah, 2013 : 18). 

2.1.3 Daya Ledak Otot Tungkai 

  Menurut Rosmawati (2007 : 172), daya ledak otot tungkai merupakan 

salah satu elemen kondisi fisik yang banyak dibutuhkan dalam olahraga. Daya 

ledak otot tungkai merupakan produk dari dua kemampuan yaitu kekuatan 

(strenght) dan kecepatan (speed) untuk melakukan tenaga maksimum dalam 

waktu yang sangat cepat. Kekuatan menggambarkan kemampuan otot mengatasi 

beban dengan mengangkat, menolak, mendorong, dan menahan. Sedangkan 

kecepatan menunjukkan kemampuan otot untuk mengatasi beban dengan 

kontraksi yang cepat. 

 

 



14 
 

 

2.1.4 Double-leg hop progression 

 Double-leg hop progression adalah melompat menggunakan dua kaki 

bersamaan melewati rintangan berupa gawang yang tersusun sejajar sehingga atlet 

dituntut melompat berkelanjutan hingga melewati gawang terakhir. Seperti yang 

dikutip dalam buku high powered plyometrics, sebagai berikut:  

Single-response hop upon clearim the first hurdle, land with full-foot 

contact and give at the knees and hip. After sticking this landing, pause, then reset 

the body position, stance, and relationship to the next hurdle. Multiple-response 

hops with pause. …then performing the next take off without having to reset the 

lower or upper body to be successful (Radcliffe & Farentinos 1999: 82). 

 

Gambar 2.1 
Double-leg hop progression (Sumber : David Edell, AthleticAdvisor.com) 

 
 Dalam bentuk latihan double-leg hop progression, biasanya dibantu 

dengan beberapa gawang sebagai rintangan. Ukuran gawang tersebut sama, jadi 

rintangan yang didapat saat latihan juga tetap. Teknik ini adalah pengembangan 

atau variasi multiple hop and jump dari teknik standing jump over barier (Saifu, 

2012 : 109). Menurut Saifu (2012 : 109), teknik ini mulai dilakukan dengan 

berbagai lompatan seperti lompat ke depan, ke samping, ke balakang. Dapat 

dilakukan pula dengan tumpuan satu kaki atau dua kaki. Pada penelitian ini 

digunakan tumpuan dua kaki yaitu double leg-hop progression dengan lompatan 
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kedepan. Corong atau cone digunakan sebagai pembatas sekaligus untuk 

mengontrol tinggi lompatan pada latihan double leg-hop progression. 

 Berdasarkan hasil survei pra-penelitian pada salah satu sampel yang 

mempunyai berat badan 64 kg, dapat melakukan lompatan Double-leg hop 

progression sejauh 38 cm dengan tinggi lompatan 80 cm dalam waktu 1 detik 

untuk satu kali lompatan. Dari hasil survei pra-penelitian tersebut, dapat diketahui 

seberapa besar power atau daya ledak tungkainya dengan rumus : 

Daya Ledak Otot (Power) = K x V 

Dimana : 

K = Kekuatan 

V = Kecepatan (velocity) 

(Imam Hidayat, 1997 : 253) 

 Dari rumus diatas, maka besar daya ledak otot yang dimiliki sampel 

tersebut untuk melakukan satu kali lompatan sebesar 1,936 kg m/s. Jadi besar daya 

ledak otot untuk melakukan satu kali lompatan oleh sampel tersebut sebesar 1,936 

kilogram meter per detik. 

2.1.5 Lompat Kijang 

 Carr (2003) dalam Johan Cahyo B (2012 : 19), latihan lompat kijang 

(alternate single leg bound) adalah suatu latihan melompat ke depan atau ke atas 

dengan satu kaki secara bergantian dan berulang-ulang yang berguna untuk 

meningkatkan tenaga kaki dan akselerasi lari. Latihan lompat kijang dapat 

dilakukan dengan berbagai macam irama, yaitu dengan irama cepat dan irama 

lambat.  
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Gambar 2.2 
Lompat kijang (Sumber : Robert & James C Radcliffe, 33 : 2002) 

 

 Latihan lompat kijang irama cepat adalah lompat kijang kearah depan, 

sehingga menghasilkan jarak lompatan satu ke yang lainnya menjadi pendek dan 

rendah serta menghasilkan frekuensi langkah menjadi lebih banyak. Bentuk 

latihan lompat kijang yang kedua yaitu lompat kijang irama lambat adalah lompat 

kijang kearah atas, sehingga menghasilkan jarak lompatan satu ke lainnya menjadi 

lebih panjang dan tinggi serta menghasilkan frekuensi langkah menjadi lebih 

sedikit (Johan Cahyo.B,  2012 : 30).  

 Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan latihan lompat 

kijang irama lambat untuk menghasilkan hasil lompatan yang tinggi dan jarak 

yang dihasilkan cukup jauh. Berdasarkan hasil pra-penelitian, sampel yang sama 

dapat melakukan gerakan lompat kijang ini sejauh 1,5 meter dengan tinggi 65 cm 

dalam waktu 1 detik untuk satu kali lompatan. Dari data tersebut dapat diketahui 

pula power tungkainya sebesar 14,4 kg m/s. Jadi besar daya ledak otot untuk 

melakukan satu kali lompatan oleh sampel tersebut sebesar 14,4  kilogram meter 

per detik. 

 Kelebihan dari latihan ini adalah mampu meningkatkan power tungkai 

secara signifikan dan tidak memerlukan alat-alat yang rumit untuk melakukan 

latihan tersebut, sehingga latihan ini sangat cocok untuk dilakukan oleh siapa saja 

yang ingin meningkatkan power tungkainya dan mendapatkan hasil yang 
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memuaskan jika dilakukan secara teratur sesuai program latihan yang telah dibuat. 

Dengan latihan lompat kijang ini diharapkan mampu meningkatkan jarak lompat 

dan hasil lay up shoot sampel secara signifikan. 

2.1.6 Kerangka Berpikir 

Olahraga bola basket adalah olahraga yang memerlukan banyak keahlian 

atau kemampuan atlet dalam kecepatan, power, kelincahan, dan kemampuan 

dalam  melompat. Dalam hal ini kemampuan melompat yang didominasi oleh 

besarnya kekuatan otot tungkai seorang atlet banyak sekali digunakan dalam 

gerakan-gerakan olahraga bola basket, seperti ketika melakukan jump ball, jump 

shoot, re-bound, maupun lay up shoot. 

 Lay up shoot merupakan salah satu jenis menembak dalam olahraga bola 

basket dimana memerlukan kekuatan otot tungkai untuk melakukan lompatan 

setinggi mungkin dari jarak sejauh mungkin dari keranjang basket supaya bisa 

memasukkan bola kedalam keranjang dengan jarak yang paling dekat dengan 

keranjang. Dalam bukunya Agus Salim (2008 : 61), mengatakan bahwa lay up 

shoot adalah mengangkat bola dari dribel dan menembakkannya kearah rim 

basket sambil berlari. Teknik dasar lay up shoot adalah berlari ke arah rim basket, 

melompat ke atas dan mengarah ke rim basket, menggapai ke atas untuk 

menembak dan mencetak skor atau angka. Untuk mencapai ketinggian yang 

maksimal, normalnya menyelesaikan tembakan lay up hanya dengan satu tangan. 

 Dalam permainan bola basket, dibutuhkan power tungkai yang baik untuk 

menyempurnakan teknik dasar yang telah dikuasai. Salah satu contohnya adalah 

teknik lay up shoot. Dalam melakukan lay up shoot terdapat beberapa faktor yang 
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mempengaruhi keberhasilan melakukan lay up shoot dan mencetak point, 

diantaranya adalah kecepatan lari, tolakan atau lompatan, sikap melayang, dan 

teknik menembak.  

 Seorang pemain bisa mencetak angka dengan teknik lay up shoot, 

walaupun power tungkainya kurang baik. Namun ada beberapa keunggulan yang 

dimiliki bila seorang pemain melakukan teknik lay up shoot yang ditunjang 

dengan power tungkai yang baik, yaitu : 

1) Jangkauan ke keranjang lebih dekat sehingga lebih mudah memasukkan 

bola. 

2) Jangkauan langkah lebih jauh sehingga efektif saat mencetak angka. 

3) Lompatan yang tinggi sehingga sulit bagi lawan untuk menghalanginya. 

Keunggulan-keunggulan tersebut didapat bila memiliki power tungkai 

yang baik. Untuk menunjang hal tersebut, seorang pemain harus melakukan 

latihan power yang terarah dan sistematis. Diantaranya dengan latihan double-leg 

hop progression dan lompat kijang. 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan lay up shoot 

Double-leg hop progression. Lompat Kijang 

Power tungkai 

Gerak tolakan lay up shoot 

Hasil lay up shoot Jarak lompat 
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 Penelitian ini akan membandingkan dua macam latihan yaitu double-leg 

hop proggresion dan lompat kijang yang berfungsi untuk meningkatkan daya 

ledak otot tungkai sehingga menambah jarak dan tinggi lompatan ketika 

melakukan lay up shoot dan pengaruhnya terhadap hasil lay up shoot tersebut. 

 Penelitian menggunakan metode pre-test, post-test group desain dan 

menggunakan total sampling untuk menentukan sampel yang akan diteliti. 

Penelitian ini akan diadakan di tim ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 

2 Temanggung tahun 2013 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis dimaksudkan untuk menjawab suatu pertanyaan. Jawaban dari 

pertanyaan itu masih lemah dan bersifat sementara, maka perlu dibuktikan 

kebenarannya. Suharsimi Arikunto (2009 : 45), mengemukakan bahwa untuk 

penelitian dua atau lebih variabel,  hipotesis merupakan dugaan tentang kebenaran 

mengenai hubungan dua variabel atau lebih.  Dalam  uraian-uraian mengenai 

hubungan diterangkan secara garis besar berhubungan antara variabel dapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1) Hubungan yang sifatnya sejajar tapi tidak timbal balik. 

2) Hubungan yang sifatnya sejajar timbal balik. 

3) Hubungan yang menunjuk pada sebab-akibat tetapi tidak timbal balik. 

Suatu hipotesis akan diterima apabila hasil-hasil dari penelitian 

membenarkan pernyataan-pernyataan dari hipotesis tersebut. Hipotesis juga dapat 

ditolak apabila hasil dari penelitian yang diperoleh tidak sama dengan hipotesis 

yang diajukan atau dengan kata lain suatu hipotesis tidak diterima apabila 



20 
 

 

kenyataan menolaknya. Berdasarkan landasan teori, hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan double-leg 

hop progression terhadap jarak lompat ketika melakukan lay up shoot. 

2) Ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan double-leg 

hop progression terhadap hasil lay up shoot. 

3) Ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat kijang 

terhadap jarak lompat ketika melakukan lay up shoot. 

4) Ada pengaruh latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat kijang 

terhadap hasil lay up shoot. 

5) Latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat kijang lebih efektif 

daripada tambahan latihan double-leg hop progression dalam meningkatan 

jarak lompat dan hasil lay up shoot. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Metode Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen 

merupakan rangkaian kegiatan percobaan dengan tujuan untuk menyelidiki 

sesuatu hal atau masalah sehingga diperoleh hasil. Jadi dalam metode eksperimen 

harus ada kegiatan percobaan untuk melihat hubungan antara variabel-variabel 

yang diteliti. Dalam hal ini, hal yang diteliti dan merupakan variabel bebas adalah 

latihan double-leg hop proggresion dan lompat kijang, sedangkan variabel 

terikatnya adalah jarak lompatan dan hasil lay up shoot. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh dan perbedaan kedua variabel bebas tersebut terhadap 

peningkatan jarak lompat dan hasil lay up shoot pada cabang olahraga bola 

basket. 

  Metode ini dipergunakan atas dasar pertimbangan bahwa penelitian ini 

adalah membandingkan pengaruh dari kedua latihan tersebut terhadap jarak 

lompat dan hasil lay up shoot. dalam penelitian ini menggunakan desain non 

randomized control group pretest posttest design. 

01     P1  02 
01    P2     02 
Keterangan : 

01 : Test awal (Pre test) 
02 : Test ahir (Post test) 
P1 :  Latihan 1 
P2 :  Latihan 2   (Sugiyono, 2007 : 53) 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007 : 

2). Adapun variabel-variabel yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah : 

1) Variabel bebas ke-1 adalah latihan double-leg hop proggresion (X 1 )  

2) Variabel bebas ke-2 adalah latihan lompat kijang (X 2 ) 

3) Variabel terikat ke-1 adalah jarak lompat (Y 1) 

4) Variabel terikat ke-2 adalah hasil lay up shoot (Y 2) 

3.3 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah 

keseluruhan obyek penelitian yang berupa data kuantitatif maupun kualitatif dari 

hasil mengukur dan menghitung (Sugiyono, 2007 : 61). 

Berdasarkan pendapat diatas, yang dimaksud dengan populasi adalah 

seluruh individu yang akan dijadikan objek penelitian yang paling sedikit 

memiliki satu sifat yang sama. Dalam penelitian ini, yang ditetapkan sebagai 

populasi oleh peneliti adalah keseluruhan peserta ekstrakurikuler bola basket 

SMA Negeri 2 Temanggung sebanyak 27 siswa, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 

9 siswa perempuan. 
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3.4 Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah teknik atau cara untuk menentukan sampel dari 

populasi yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian populasi karena 

obyek akan diteliti berjumlah kurang dari 100, sesuai dengan yang dikemukakan 

Sugiyono (2007 : 68), Dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik 

simple random sampling atau sampel acak sederhana. Cara atau teknik ini dapat 

dilakukan jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. 

Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen  populasi 

tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, dalam 

populasi ada wanita dan pria, atau ada yang kaya dan yang miskin. Selama 

perbedaan gender, status kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta 

perbedaan-perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting dan 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti 

dapat mengambil sampel secara acak sederhana. Dengan demikian setiap unsur 

populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. 

3.5 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative  

(Sugiyono, 2007 : 62). 
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 Sampel dalam penelitian ini adalah siswa laki-laki anggota ekstrakurikuler 

bola basket di SMA negeri 2 Temanggung karena siswa perempuan yang 

mengikuti ekstrakurikuler hanya 9 orang siswa. Dalam penelitian ini keseluruhan 

siswa laki-laki yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket sebanyak 18 siswa 

laki-laki dijadikan sampel. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti didalam menggunakan 

metode pengumpulan data. Dengan demikian terdapat kajian antara metode 

dengan instrumen pengumpulan data. Pemilihan satu jenis metode pengumpulan 

data kadang-kadang dapat memerlukan lebih dari satu jenis instrumen. Sebaliknya 

satu jenis instrumen dapat digunakan untuk berbagai macam metode (Suharsimi 

Arikunto, 2009 : 101). 

Sebelum dilakukan penelitian, peneliti sengaja melakukan survei awal pra- 

penelitian terhadap populasi keseluruhan untuk menentukan sampel dan 

mengetahui kemampuan awal sampel sebelun dilakukan penelitian untuk 

membuat program latihan dan pengambilan data  serta mengetahui apakah sampel 

yang digunakan layak atau tidak untuk dilakukannya penelitian. 

Dalam penelitian ini keseluruhan sampel dibagi menjadi dua kelompok 

eksperimen. Metode Mached by Subjects yang disingkat pola M–S adalah 

pemisahan pasangan-pasangan subyek masing-masing ke grup eksperimen1 dan 

ke grup eksperimen 2 secara otomatis akan menyeimbangkan kedua kelompok itu. 

Pembagian kedua kelompok tersebut menggunakan cara ordinal pairim yaitu 
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menggunakan cara ABBA yang didasarkan atas hasil tes awal yang telah 

dirangking  (Sutrisno Hadi, 2004 : 484).  

Kelompok eksperimen 1 diberikan latihan tambahan double-leg hop 

progression, dan kelompok eksperimen 2 diberikan latihan tambahan lompat 

kijang. Latihan dilakukan selama 17 x pertemuan. Pada awal latihan diberikan 

pre-test berupa test lay up shoot dengan batas jarak minimal 2,5 meter sesuai hasil 

survei awal rata-rata kemampuan melompat sampel. Jarak dan hasil lay up shoot 

akan dijadikan sebagai data awal pre-test, kemudian pada ahir pertemuan 

diberikan post-test untuk diambil data ahir penelitian dan untuk mengetahui 

seberapa besar efek dari dua macam latihan yang telah diberikan. Post-test ini 

berupa test lay up shoot seperti pada pre-test. Instrumen yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu : 

3.6.1 Tes Lay Up Shoot 

Untuk mengetahui kemampuan lay up shoot dan jarak loncat testi, dalam 

penelitian ini penulis menggunakan tes lay up shoot yang diatur jarak 

lompatannya dari rim basket. Tujuannya untuk mengetahui kemampuan lay up 

shoot testi dan jarak loncat dari rim ketika melakukan lay up shoot sesudah dan 

sebelum diberikan latihan. Testi melakukan lay up dari tengah untuk 

mempermudah pengambilan data dan jarak ukur lompatan. 

Alat-alat yang dibutuhkan antara lain adalah : 

1)  Bola basket. 

2)  Peluit. 

3)  Buku catatan untuk mencatat data yang diperoleh. 
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4)  Alat tulis. 

5)  Roll meter untuk mengukur jarak lompat. 

6)  Kapur tulis 

Pada saat pre-test testi melakukan lay up shoot dari sisi tengah lapangan 

dengan jarak lompat ± 2,5 meter dari papan pantul sesuai hasil rata-rata survei 

awal kemampuan lay up shoot sampel. Data diambil sebagai data awal pre-test 

atau kemampuan lompat dan lay up awal sebelum diberikan latihan. Data post-test 

yang diambil sebagai hasil ahir dari latihan yang telah diberikan. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.1 
Lay up shoot dari sisi tengah (sumber : Danny Kosasih, 2008 : 50) 

 
3.6.2 Program Latihan 

 Program latihan yang diterapkan peneliti menganut prinsip overload 

training atau prinsip beban berlebih. Peningkatan beban dalam suatu program 

latihan harus dirancang seperti tangga.  Perencanaan latihan untuk jangka waktu 

yang cukup lama adalah berbentuk ombak atau gelombang yang semakin tinggi, 

namun di dalamnya selalu ada perubahan antara peningkatan beban latihan dan 

penurunan beban latihan. Hal tersebut dilakukan mengingat adanya kemampuan 

dari sel-sel tubuh itu sendiri untuk menyesuaikan diri dengan rangsangan yang 
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diterimanya, serta perlu waktu untuk mempersiapkan diri dalam merespon beban 

latihan selanjutnya. 

 Untuk lebih jelasnya, berikut grafik metode peningkatan  beban latihan 

overload training menurut Harsono (1988 : 32) : 

 

Gambar 3.2 
Metode latihan overload training (Harsono, 1988 : 32) 

 

 Menurut NSCA’s Performance Training Journal (2008 : 5), jumlah 

repetisi yang disarankan dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 
Repetisi pada latihan pliometrik NSCA’s Performance Training  (2008 : 5) 

 
exercise Sets Reps 

Squats/ Squat Jumps (two 
legs) 

3/3 10-12/15 

Walking lunges/ Single 
Leg Jumps 

3/3 10-12/15(each leg) 

Steps Ups/ Plyo Lunges 3/3 10-12/15(each leg) 

Calf Raises/ Side to Side 
Lateral Jumps 

3/3 10-12/15 

 

 Program latihan dalam penelitian ini bertujuan sebagai patokan 

pelaksanaan latihan dalam usaha memperoleh hasil yang optimal. Dalam 

penelitian ini latihan ditetapkan selama kurang lebih 6 minggu dengan 2 kali 

pertemuan digunakan untuk tes awal dan tes akhir. Sedangkan tiap minggunya 
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dilakukan 3 kali latihan. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam satu kali latihan 

adalah 20-30 menit sebelum latihan inti dimulai. 

Tabel 3.3 
 Program Latihan 

 

No. Latihan Minggu 
1 2 3 4 

1 double leg 
bound 

5 set, 10 
repetisi 

4 set, 8 
repetisi 

6 set, 10 
repetisi 

5 set, 8 
repetisi 

2 alternate leg 
bound 

5 set, 10 
repetisi 

4 set, 8 
repetisi 

6 set, 10 
reptisi 

5 set, 8 
repetisi 

 

3.6.3  Latihan Double-Leg Hop Progression dan Lompat Kijang 

 Dalam peneliatian ini, kedua kelompok sampel diberikan treatment atau 

perlakuan latihan pliometrik double leg-hop progression dan lompat kijang 

sebagai latihan untuk meningkatkan jarak dan tinggi lompatan serta hasil lay up 

shoot. Kelompol eksperimen 1 akan diberikan latihan double leg-hop progression 

dan kelompok eksperimen 2 diberikan latihan lompat kijang.  

3.6.3.1 latihan Double Leg-Hop Progression 

 Alat-alat atau instrument yang dibutuhkan dalam melakukan latihan ini 

adalah sebagai berikut : 

1) Hurdle/ gawang, bisa juga digantikan dengan cone yang tingginya 51 cm. 

2) Peluit. 

 Gerakan dalam latihan ini adalah gerakan keatas dan kedepan. Rintangan 

atau gawang juga tingginya tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar 

berikut : 
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Gambar 3.3 
Alat bantu latihan double-leg hop progression 

 

 Latihan ini menggunakan media hurdle atau gawang sebagai alat bantu 

sekaligus sebagai pembatas dan alat kontrol tinggi lompatan. Bisa juga 

menggunakan cone atau corong. Rangkaian gawang berdiri sejajar dan dijadikan 

sebagai rintangan untuk dilompati. Atlet melompat  melewati  gawang tersebut 

berulang-ulang sampai gawang terakhir. Rintangan yang  digunakan biasanya 

sebanyak 3-5 gawang. Latihan ini memaksa atlet untuk bergerak eksplosif dan 

mengerahkan kemampuan maksimalnya, sehingga otot-otot tungkai akan terlatih, 

berkembang, dan mengalami peningkatan power tungkai.  

3.6.3.2 Latihan Lompat Kijang 

 Latihan lompat kijang ini sangat sederhana, tidak membutuhkan media 

atau alat-alat khusus untuk melakukan latihan sehingga latihan ini sangat cocok 

digunakan untuk meningkatkan power tungkai dan kemampuan melompat tanpa 

harus ke tempat-tempat kebugaran.  

 Gerakan lompat kijang ini adalah dengan melompat dengan satu kaki 

secara bergantian berturut-turut kearah depan dan keatas. Testi melakukan 

gerakan ini bolak balik dengan jarak lebar lapangan basket, dan disesuaikan 

dengan program latihan yang telah direncanakan. 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

 Sebelum melakukan pre-test, peneliti melakukan test pra penelitian untuk 

menentukan kelayakan sampel dan kemampuan awal sampel sebelum penelitian. 

Setelah itu peneliti melaksanakan pre-test untuk mengambil data awal sampel 

berupa jarak lompat dan hasil lay up shoot dari sampel. Data yang diperoleh juga 

digunakan untuk menentukan pembagian sampel menjadi dua kelompok 

eksperimen, dalam hal ini peneliti menggunakan jarak lompat sampel sebagai 

dasar untuk membagi dan menyeimbangkan pembagian kedua kelompok 

eksperimen tersebut dengan rumus ABBA. Kemudian kedua kelompok tersebut 

diberikan perlakuan atau treatment yang berbeda untuk meningkatkan jarak 

lompat dan hasil lay up shoot sampel. Setelah diberikan perlakuan selama waktu 

yang cukup, sampel diambil datanya lagi berupa jarak lompat dan hasil lay up 

shoot pada post-test sebagai data ahir penelitian. Setelah itu hasilnya diuji 

kebenarannya dengan perhitungan statistik. 

3.8 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian digunakan agar penelitian berjalan lancar sesuai 

rencana dan tepat sasaran. Prosedur penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.8.1 Tahap Persiapan Penelitian 

 Tahap persiapan dalam penelitian ini dimulai dari merencanakan dan 

mempersiapkan tempat penelitian, alat-alat yang digunakan dalam penelitian, dan 

waktu penelitian. Sebelum melakukan tahap selanjutnya, peneliti juga melakukan 
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survei sebelum penelitian kepada calon sampel untuk mengetahui kelayakan dan 

kemampuan awal sampel. 

3.8.2 Cara Mendapatkan Sampel   

 Peneliti melakukan survei tempat dan calon sampel untuk mengetahui 

kelayakan sampel dan kemampuan sampel sebelum melakukan penelitian awal 

atau pre-test. Setelah itu melakukan pre-test kepada sampel dan diambil jarak 

lompat serta hasil lay up shoot sampel untuk data pre-test dan pembagian 

kelompok eksperimen. 

3.8.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai tanggal 3 Januari sampai 10 Februari 2013 di 

lapangan bola basket SMA Negeri 2 Temanggung, yang beralamat Jalan 

Pahlawan Temanggung. Dari total 17 kali pertemuan, 2 kali pertemuan digunakan 

untuk pre-test dan post-test. Latihan dilakukan 3 kali seminggu, hari Selasa dan 

Kamis pukul 15.00 sampai selesai, dan hari Minggu pagi pukul 08.30 sampai 

selesai. 

3.8.4 Alat dan Perlengkapan 

 Alat dan perlengkapan dalam penelitian ini adalah bola basket dan 

lapangan untuk melakukan penelitian, dan juga cone atau corong sebagai 

pengganti gawang dan alat ukur roll meter untuk mengambil data saat pre-test dan 

post-test. 

 

 

 



32 
 

 

3.8.5 Tahap Pelaksanaan 

3.8.5.1 Test Awal atau Pre-Test 

 Test awal atau pre-test dalam penelitian ini berupa pengambilan data awal 

jarak lompat sampel dan hasil lay up shoot dari sisi tengah untuk : 

1) Mengetahui kemampuan awal sampel sebelum mendapatkan perlakuan 

atau latihan. 

2) Dimasukkan kedalam rumus ABBA secara ordinal pairim, yang hasilnya 

sama dipasangkan sehingga sampel dapat dibagi kedalam kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperiman 2. 

3.8.5.2 Pemberian Treatment atau Perlakuan 

 Perlakuan dalam penelitian ini berupa dua macam jenis latihan pliometrik 

untuk meningkatkan power otot tungkai, yaitu double-leg hop progression dan 

lompat kijang. Keduanya diberikan latihan selama satu setengah bulan dengan 3 

kali pertemuan setiap minggunya dengan total 17 kali pertemuan. 

3.8.5.3 Test Ahir atau Post-Test 

 Post-test dilakukan pada pertemuan terahir untuk mengambil data ahir 

penelitian yang akan dianalisis menggunakan analisa statistik. 

3.9 Faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

 Dalam penelitian, ada berbagai macam factor-faktor yang bisa 

mempengaruhi sampel dan hasil penelitian. Penelitian ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, yaitu : 
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3.9.1 Faktor Kesungguhan Sampel 

 Kesungguhan hati tiap individu dari sampel tidaklah sama, maka dari itu 

peneliti selalu memberikan motivasi dan mengawasi setiap kegiatan dalam latihan 

bersama dengan pelatih atau pengawas latihan untuk mengarahkan kegiatan 

sampel pada tujuan yang akan dicapai. 

3.9.2 Faktor Tempat dan Cuaca 

 Tempat yang digunakan untuk latihan berada diluar ruangan, maka dari itu 

jika cuaca hujan latihan pun akan terganggu, untuk itu pelatih memindahkan 

tempat latihan di GOR Bambu Runcing Temanggung yang mempunyai lapangan 

bola basket dalam ruangan jika cuaca kurang mendukung untuk dilaksanakannya 

latihan. 

3.9.3 Faktor Kebosanan 

 Waktu latihan yang lama dan kegiatan penelitian yang sama pada setiap 

latihan tentu akan membuat beberapa sampel mengalami kebosanan sehingga 

pada saat menjalankan latihan tidak akan sungguh-sungguh dan mengganggu 

proses latihan. Maka dari itu peneliti menggunakan program latihan yang 

berganti-ganti dan bervariasi pada setiap latihan diluar kegiatan utama penelitian 

sehingga sampel tidak akan menjadi cepat bosan. 

3.9.4 Faktor Pemberian Materi Latihan 

Pemberian materi latihan mempunyai peran yang besar dalam usaha untuk 

memperoleh hasil yang baik. Usaha yang dapat ditempuh supaya pemberian 

materi dapat diterima dengan baik, maka sebelumnya diberikan materi latihan 

pemain diberikan penjelasan secara lisan, kemudian didemonstrasikan gerakan 
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latihan tersebut agar pemain dapat menirukannya. Koreksi dilakukan secara 

perorangan atau kelompok. 

3.10 Metode Analisis Data 

 Analisa data merupakan salah satu bagian yang penting dalam penelitian 

karena dengan adanya analisa data, maka hepotesis yang ditetapkan dapat diuji 

kebenaranya untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan. Setelah pengumpulan 

data selesaai, maka data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan statistik yang 

dipakai untuk mengolah data penelitian adalah rumus t-test. Adapun rumus t-test 

tersebut dapat dinilai pada rumus dibawah ini : 

 1

2






NN
d

MD
t

  

Keterangan : 

MD :  Mean dari perbedaan pre test dengan post test (post tes – pre test) 

d :  Deviasi masing-masing subjek (D – MD) 

∑d2
 :  Jumlah kuadrat deviasi 

N :  Banyaknya subyek 

(Sutrisno Hadi, 2004 : 487) 

 Untuk dapat memasukkan data kedalam rumus t-test harus dikeetahui 

terlebih dahulu nilai dari mean perbedaan atau MD yang dapat dicari dengan 

rumus : 
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 D

d ,  

dimana D = X2 – X1 

Keterangan rumus : 

D  : Jumlah deviasi masing-masing subyek 

N  : Jumlah sampel 

Setelah mendapatkan data dari hasil tes dan pengukuran maka untuk 

menyelesaikan data harus dikerjakan dengan menggunakan analisa statistik. Hasil 

yang didapat dari pre-test dan post-test lay up shoot kemudian dimasukan 

kedalam rumus t-tes. Dari data yang dikumpukan disusun dan dianalisis dengan 

statistik sehingga hasil penelitian dapat diuji kebenarannya.Selain menggunakan 

penghitungan statistik secara manual seperti diatas, penelitian ini juga 

menggunakan apikasi atau software computer SPSS untuk olah data dan analisis 

data hasil pre-test dan post-test.  

Dalam perhitungan ini hipotesis nihil akan diuji kebenaranya dengan taraf 

signifikan 5%. Telah ditetapkan taraf signifikan 5% untuk menguji hipotesis , 

maka kemungkinan kita menolak suatu hipotesis yang benar adalah 5 diantara 100 

atau kita percaya bahwa 95% dari keputusan kita adalah benar (Sutrisno Hadi, 

2004 : 263). 

Jika seorang peneliti telah menolak hipotesis atas dasar signifikan 5% (atas 

dasar kepercayaan), ini berarti ia mengambil resiko yang salah dalam keputusan 

ini sebanyak-banyaknya 5% (benar dalam keputusan ini sedikit-dikitnya 95%) 
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(Sutisno Hadi, 2004 : 262). Dalam perhitungan data disini akan disimpulkan 

sebagai berikut : 

1)  Jika probabilitas > 0.05 maka Ho diterima.  

2) Jika probabilitas < 0.05, maka Ho ditolak. 

. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Dalam bab IV ini akan dipaparkan tentang hasil dari penelitian yang telah 

dilaksanakan, analisis data beserta pembahasannya. Setelah melakukan penelitian 

pada siswa putra ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Temanggung tahun 

2013 mengenai pengaruh latihan tambahan pliometrik double-leg hop progression 

danl lompat kijang terhadap jarak lompat dan hasil lay up shoot, maka diadakan 

tes untuk mengetahui peningkatan keterampilan melakukan lay up shoot. Hasil 

penelitian akan disajikan dalam bentuk data deskriptif dan perhitungan t-test. 

Berikut merupakan hasil penelitian pengaruh latihan tambahan double-leg hop 

progression dan lompat kijang terhadap jarak lompat dan hasil lay up shoot. 

4.1.1 Deskripsi Data 

 Sebelum diberikan latihan atau perlakuan, sampel diambil data awalnya 

terlebih dahulu sebagai data pre-test. Berikut adalah deskripsi kemampuan lompat 

dan hasil lay up shoot sampel dilihat dari data pre-test yang telah dilaksanakan : 

Tabel 4.1 
Hasil pre-test  jarak lompat dan hasil lay up shoot 

 

 N Range Min Max Mean Std. Deviation 

Jarak  Lompat 18 0.82 2.60 3.42 2.92 0.27 

Hasil  Lay Up 18 3 0 3 1.44 0.7 
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 Hasil penelitian pada pre-test di atas menunjukkan jarak lompat kisaran 

aktual antara 2,60 – 3,42 meter,dengan standar deviasi 0,27 dan rata-rata sebesar 

2,92 meter. Sedangkan hasil tes awal pada hasil lay up shoot diperoleh maksimal 

3 kali bola masuk dari 3 kali percobaan, dan minimal bola tidak masuk sama 

sekali dari 3 kali percobaan dengan standar deviasi 0,7 dan rata-rata sebesar 1,44. 

 Setelah diberikan perlakuan berupa latihan tambahan berupa double-leg 

hop progression pada kelompok eksperimen 1 dan latihan lompat kijang pada 

kelompok eksperimen 2, selanjutnya dilakukan tes ahir atau post-test lay up shoot 

untuk mengetahui perbedaan jarak lompat dan hasil lay up shoot setelah diberikan 

perlakuan. Setelah dilakukan post-test diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.2 
Hasil post-test jarak lompat dan hasil lay up shoot 

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Jarak lompat 18 3.58 4.10 3.7539 0.12152 

Hasil lay ups hoot 18 1 3 1.83 0.707 
 

 Dari hasil post-test tersebut dapat diketahui standar deviasi untuk jarak 

lompat 0,12152 dari rata-rata 3,75 dan jarak lompat antara 3,58 – 4,10 meter. 

Sedangkan hasil lay up shoot standar deviasinya 0,707 dari rata-rata 1,83 dan 

maksimal 3 kali bola masuk dari 3 kali percobaan, dan minimal bola 1 kali masuk 

dari 3 kali percobaan.  

 Dilihat dari data pre-test dan post-test lay up shoot di atas, dapat 

dijelaskan bahwa terdapat peningkatan jarak lompat dari rata-rata pre-test 2,92 

menjadi 3,75 pada post-test atau test ahir, sedangkan untuk hasil lay up shoot juga 
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terjadi peningkatan dari rata-rata 1,44 pada saat pre-test menjadi 1,83 pada saat 

post-test. 

4.1.2 Uji Normalitas Data 

 Data hasil penelitian tes awal dan tes akhir dari jarak lompat dan hasil lay 

up shoot terlebih dahulu diadakan uji prasyarat data sebelum data dianalisis. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang tekumpul memenuhi syarat 

untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat analisis yang digunakan adalah uji 

normalitas data. Uji normalitas ini, data dimasukkan dalam tabulasi, yang 

kemudian dikelompokkan berdasarkan hasil dari penelitian. Hasil dari uji 

normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.3 
Hasil uji normalitas data pre-test jarak lompat lay up shoot 

Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 PreTestJarakLo
mpat 

N 18 
Normal Parametersa,b Mean 2.9244 

Std. Deviation 0.27335 
Most Extreme Differences Absolute 0.163 

Positive 0.163 
Negative -.137 

Kolmogorov-Smirnov Z 0.691 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.726 

 
 Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov data pre-test jarak lompat lay up shoot diperoleh hasil Z = 0,691 dengan 

tingkat probabilitas sebesar 0,726. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tingkat 

signifikasi sebesar 5% (0,05). Karena 0,726 > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data pre-test jarak lompat lay up shoot berdistribusi normal. 
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Tabel 4.4 
Hasil uji normalitas data post-test  jarak lompat lay up shoot 

Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 PostTestJarakL
ompat 

N 18 
Normal Parametersa,b Mean 3.9761 

Std. Deviation 0.94468 
Most Extreme Differences Absolute 0.421 

Positive 0.421 
Negative -.337 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.786 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.07 
 

 Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov, data post-test jarak lompat lay up shoot diperoleh hasil Z = 1,786 dengan 

tingkat probabilitas sebesar 0,07. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tingkat 

signifikasi sebesar 5% (0,05). Kaena 0,07 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data post-test jarak lompat lay up shoot berdistribusi normal. 

Tabel 4.5 
Hasil uji normalitas data pre-test dari hasil lay up shoot 

Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 PreTestHasi
lLayUp 

N 18 
Normal Parametersa,b Mean 1.44 

Std. Deviation 0.705 
Most Extreme Differences Absolute 0.291 

Positive 0.291 
Negative -.229 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.236 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.094 

 
 Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov, data pre-test dari hasil lay up shoot diperoleh hasil Z = 1,263 dengan 

tingkat probabilitas sebesar 0,094. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tingkat 

signifikasi sebesar 5% (0,05). Kaena 0,094 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data pre-test dari hasil lay up shoot berdistribusi normal. 
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Tabel 4.6 
Hasil uji normalitas data post-test  hasil lay up shoot 

Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 hasillayupshoot 
N 18 
Normal Parametersa,b Mean 1.83 

Std. Deviation 0.707 
Most Extreme Differences Absolute 0.260 

Positive 0.240 
Negative -.260 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.102 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.176 

 
 Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov, data post-test dari hasil lay up shoot diperoleh hasil Z = 1,102 dengan 

tingkat probabilitas sebesar 0,176. Hasil tersebut dikonsultasikan dengan tingkat 

signifikasi sebesar 5% (0,05). Kaena 0,131 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

data post-test dari hasil lay up shoot berdistribusi normal. 

Tabel 4.7 
Ringkasan hasil uji normalitas data 

 
Data Test Z-hitung Sig Simpulan 

Pre-Test Jarak Lompat 0,691 0,726 Normal 
Post-Test Jarak Lompat 1,786 0,07 Normal 
Pre-Test Hasil Lay Up 1,236 0,094 Normal 
Post-Test Hasil Lay Up 1,102 0,176 Normal 

 
4.1.3 Uji Hipotesis Dengan T-test 

4.1.3.1 Uji Perbedaan Kelompok Eksperimen 1 

 Uji perbedaan data dari pre-test dan post-test kelompok eksperimen 1 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari latihan double-leg hop 

progression terhadap peningkatan jarak lompat dan hasil lay up shoot atau tidak. 

Dari data kelompok eksperimen 1 tersebut dimasukkan kedalam rumus t-test 
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untuk kemudian dianalisis hasilnya. Berikut adalah hasil t-test dari pre-test dan 

post-test jarak lompat dari latihan double-leg hop progression :  

 
Pengambilan keputusan : 

- Ho : Tidak ada peningkatan jarak lompat dengan latihan double-leg hop 

 progression. 

- Ha : Ada peningkatan jarak lompat dengan latihan double-leg hop 

 progression. 

Jika probabilitas > 0.05, Ho diterima, tetapi jika probabilitas < 0.05, Ho 

ditolak. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Sig (2-tailed) = 0,000. Hal itu berarti 

bahwa probabilitas < 0,05 yang berarti juga bahwa Ho secara otomatis ditolak dan 

Ha diterima. Data diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan jarak lompat dengan 

latihan double-leg hop progression. 

 Hasil pre-test dan post-test hasil lay up shoot kelompok 1 juga diambil 

datanya kemudian dimasukkan dalam rumus t-test untuk mengetahui adakah 

perbedaan hasil lay up shoot pada latihan double-leg hop progression. 

 Berikut adalah hasil t-test dari pre-test dan post-test hasil lay up shoot dari 

latihan double-leg hop progression : 

Tabel 4.8 
T-test jarak lompat kelompok eksperimen 1 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 Pretest- 
post test 
jarak lompat 
A 

-.80333 .27500 .0916
7 

-1.01472 -.59195 -8.764 8 .000 
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Pengambilan keputusan : 

- Ho : Tidak ada peningkatan hasil lay up shoot dengan latihan double-leg hop 

 progression. 

- Ha : Ada peningkatan hasil lay up shoot dengan latihan double-leg hop 

 progression. 

 Jika probabilitas > 0.05, Ho diterima, tetapi jika probabilitas < 0.05, Ho 

ditolak. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Sig (2-tailed) = 1,000. Hal itu berarti 

bahwa probabilitas > 0,05 yang berarti juga bahwa Ho secara otomatis diterima 

dan Ha ditolak. Data diatas menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan hasil lay up 

shoot pada latihan double-leg hop progression. 

4.1.3.2 Uji Perbedaan Kelompok Eksperimen 2 

 Uji perbedaan data pre-test dan post-test kelompok eksperimen 2 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari latihan lompat kijang 

terhadap jarak lompat dan hasil lay up shoot. Berikut adalah hasil t-test dari pre-

test dan post-test hasil jarak lompat dari latihan lompat kijang : 

 

Tabel 4.9 
T-test hasil lay up shoot kelompok eksperimen 1 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 
1 

Pretest-
postest hasil 
lay up shoot 
A 

.000 .707 .236 -.544 .544 .000 8 1.000 
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Pengambilan keputusan : 

- Ho : Tidak ada peningkatan jarak lompat dengan latihan lompat kijang 

- Ha : Ada peningkatan hasil lay up shoot dengan latihan lompat kijang 

Jika probabilitas > 0.05, Ho diterima, tetapi jika probabilitas < 0.05, Ho 

ditolak. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Sig (2-tailed) = 0,000. Hal itu berarti 

bahwa probabilitas < 0,05 yang berarti juga bahwa Ho secara otomatis ditolak dan 

Ha diterima. Data diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan jarak lompat dengan 

latihan lompat kijang. 

 Hasil pre-test dan post-test hasil lay up shoot kelompok 2 juga diambil 

datanya kemudian dimasukkan dalam rumus t-test untuk mengetahui adakah 

perbedaan hasil lay up shoot pada latihan lompat kijang. 

 Berikut adalah hasil t-test dari pre-test dan post-test hasil lay up shoot dari 

latihan lompat kijang : 

 

 

 

Tabel 4.10 
T-test jarak lompat kelompok eksperimen 2 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 Pretest-
postest jarak 
lompat B 

-.8555 .1867 .0622 -.99911 -.71200 -13.743 8 .000 
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Tabel 4.11 
T-test hasil lay up shoot kelompok eksperimen 2 

 

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mea
n 

Std. 
Deviati

on 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 Pretest-postest 
hasil lay up 
shoot B 

-
.778 

.972 .324 -1.525 -.031 -2.401 8 .043 

 
- Ho : Tidak ada peningkatan hasil lay up shoot dengan latihan lompat kijang. 

- Ha : Ada peningkatan hasil lay up shoot dengan latihan lompat kijang. 

 Jika probabilitas > 0.05, Ho diterima, tetapi jika probabilitas < 0.05, Ho 

ditolak. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Sig (2-tailed) = 0,043. Hal itu berarti 

bahwa probabilitas < 0,05 yang berarti juga bahwa Ho secara otomatis ditolak dan 

Ha diterima. Data tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil lay up shoot 

pada latihan lompat kijang. 

4.1.4 Uji Beda Hasil Pre-test dan Post-test 

 Untuk mengetahui manakah yag lebih baik antara latihan double-leg hop 

progression dan latihan lompat kijang dalam peningkatan jarak lompat dan hasil 

lay up shoot maka hasil dari pre-test dan post-test kedua latihan tersebut perlu 

dilakukan uji perbedaan mean. 

 Berikut adalah rangkuman dari hasil uji perbedaan mean yang disajikan 

dalam table : 

Tabel 4.12 
Hasil mean atau rata-rata post-test kelompok 1 dan 2 

 
 

Kelompok Eksperimen 
Rata-rata/ mean 

             jarak lompat                   hasil lay up shoot 
Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

1 2,93 3,74 1,55 1,55 
2 2,91 3,76 1,33 2,11 
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  Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata untuk jarak lompat dari 

kelompok eksperimen 2 (3,76) lebih besar daripada kelompok eksperimen 1 

(3,74), sedangkan untuk rata-rata hasil lay up shoot klompok eksperimen 2 (2,11) 

juga lebih besar daripada kelompok eksperimen 1 (1,55). Dengan demikian 

latihan lompat kijang lebih baik pengaruhnya terhadap peningkatan jarak lompat 

dan hasil lay up shoot daripada latihan double-leg hop progression di 

ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 2 Temanggung. 

 Hasil penelitian perbedaan lay up shoot dengan tambahan latihan double-

leg hop progression dan lompat kijang terhadap jarak lompat dan hasil lay up 

shoot di ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 2 Temanggung adalah sebagai 

berikut : 

1) Hipotesis yang menyebutkan bahwa ada pengaruh latihan lay up shoot 

dengan tambahan latihan double-leg hop progression terhadap jarak 

lompat ketika melakukan lay up shoot., diterima. 

2) Hipotesis yang menyebutkan bahwa ada pengaruh latihan lay up shoot 

dengan tambahan latihan double-leg hop progression terhadap hasil lay up 

shoot, ditolak. 

3) Hipotesis yang menyebutkan bahwa ada pengaruh latihan lay up shoot 

dengan tambahan latihan lompat kijang terhadap jarak lompat ketika 

melakukan lay up shoot, diterima. 

4) Hipotesis yang menyebutkan bahwa ada pengaruh latihan lay up shoot 

dengan tambahan latihan lompat kijang terhadap hasil lay up shoot, 

diterima. 
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5) Hipotesis yang menyebutkan bahwa latihan lay up shoot dengan tambahan 

latihan lompat kijang lebih efektif daripada tambahan latihan double-leg 

hop progression dalam meningkatan jarak lompat dan hasil lay up shoot, 

diterima. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Latihan Lay Up Shoot Dengan Tambahan Latihan Double-

Leg Hop Progression Terhadap Jarak Lompat Dan Hasil Lay Up 

Shoot. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa latihan lay up shoot 

dengan tambahan latihan double-leg hop progression berpengaruh terhadap jarak 

lompat pada peserta ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri 2 Temanggung 

tahun 2013. Setelah diberikan tambahan latihan double-leg hop progression, jarak 

lompat testi bertambah secara signifikan, hal ini dikarenakan latihan double-leg 

hop progression memang berfungsi untuk meningkatkan power tungkai sehingga 

kekuatan otot tungkai bisa bertambah secara signifikan dan mampu menghasilkan 

peningkatan jarak lompat sesuai yang diharapkan.  

 latihan double-leg hop progression tidak berbengaruh terhadap hasil lay 

up shoot testi, hal ini disebabkan gerakan double-leg hop progression yaitu 

melompat dengan kedua kaki kearah atas depan dan kedua tangan bergerak naik 

turun secara bersamaan sesuai irama lompatan berbeda dengan gerakan dasar lay 

up shoot, hal ini menyebabkan testi hanya melatih power tungkainya saja tanpa 

bisa sekaligus melatih gerakan dasar lay up shoot tersebut, sehingga testi hanya 

terfokus untuk meningkatkan power tungkai dan tidak melatih gerakan dasar lay 
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up shoot yang juga merupakan salah satu faktor penting penentu hasil tembakan 

lay up shoot. 

4.2.2 Pengaruh Latihan Lay Up Shoot Dengan Tambahan Latihan Lompat 

Kijang Terhadap Jarak Lompat Dan Hasil Lay Up Shoot. 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa latihan lay up shoot 

dengan tambahan latihan lompat kijang berpengaruh terhadap jarak lompat dan 

hasil lay up shoot pada peserta ekstrakurikuler bola basket di SMA Negeri 2 

Temanggung tahun 2013. Setelah diberikan tambahan latihan lompat kijang, jarak 

lompat dan hasil lay up shoot testi bertambah secara signifikan, hal ini 

dikarenakan latihan lompat kijang berfungsi sama dengan latihan double-leg hop 

progression yaitu untuk meningkatkan power tungkai sehingga kekuatan otot 

tungkai bisa bertambah secara signifikan dan menghasilkan jarak lompat sesuai 

yang diharapkan. 

 Latihan lompat kijang berpengaruh terhadap hasil lay up shoot testi, hal ini 

disebabkan gerakan lompat kijang yiatu melompat dengan satu kaki secara 

bergantian kearah atas depan dan gerakan tangan yang bergerak naik turun secara 

bergantian seirama dengan irama lompatan sangat menyerupai gerakan dasar lay 

up shoot, hal ini menyebabkan  testi tidak hanya melatih power tungkainya saja 

untuk meningkatkan jarak lompat, namun juga bisa sekaligus melatih gerakan 

dasar lay up shoot yang juga merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan hasil tembakan lay up shoot tersebut. 
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4.2.3 Tambahan Latihan Lompat Kijang Lebih Efektif Daripada Double-

Leg Hop Progression Untuk Meningkatkan Jarak Lompat Dan Hasil 

Lay Up Shoot. 

 Dari hasil penelitian dapat dilihat rata-rata hasil pre-test jarak lompat 

kelompok eksperimen 1 (double-leg hop progression) adalah 2,93 meter dan post-

test 3,74 meter. Untuk pre-test jarak lompat kelompok eksperimen 2 (lompat 

kijang) adalah 2,91 meter dan post-test 3,76 meter. Hal ini membuktikan bahwa 

latihan lompat kijang lebih besar pengaruhnya terhadap peningkatan jarak lompat 

testi. Sehingga lompat kijang lebih efektif daripada latihan double-leg hop 

progression untuk meningkatkan jarak lompat. 

 Rata-rata hasil lay up shoot kelompok eksperimen 1 (double-leg hop 

progression) untuk pre-test adalah 1,55 dan untuk post-test juga 1,55. Sedangkan 

rata-rata hasil lay up shoot kelompok eksperimen 2 (lompat kijang) untuk pre-test 

adalah 1,33 dan post-test 2,11. Hal ini membuktian bahwa tidak ada peningkatan 

hasil lay up shoot pada tambahan latihan double-leg hop progression, sedangkan 

pada latihan lompat kijang, hasil lay up shoot meningkat drastis dari rata-rata pre-

test 1,33 menjadi 2,11 pada saat post-test, sehingga latihan lompat kijang juga 

lebih efektif untuk meningkatkan hasil lay up shoot daripada latihan double-leg 

hop progression. 
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 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan paparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1) Latihan lay up shoot dengan tambahan latihan double-leg hop progression 

berpengaruh terhadap jarak lompat ketika melakukan lay up shoot pada 

peserta ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 2 Temanggung. 

2) Latihan lay up shoot dengan tambahan latihan double-leg hop progression 

tidak berpengaruh terhadap hasil lay up shoot pada peserta ekstrakurikuler 

bola basket putra SMA Negeri 2 Temanggung. 

3) Latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat kijang berpengaruh 

terhadap jarak lompat ketika melakukan lay up shoot pada peserta 

ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 2 Temanggung. 

4) Latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat kijang berpengaruh 

terhadap hasil lay up shoot pada peserta ekstrakurikuler bola basket putra 

SMA Negeri 2 Temanggung. 

5) Latihan lay up shoot dengan tambahan latihan lompat kijang lebih efektif 

daripada tambahan latihan double-leg hop progression untuk 

meningkatkan jarak lompat dan hasil lay up shoot pada peserta 

ekstrakurikuler bola basket putra SMA Negeri 2 Temanggung. 



50 
 

 

 5.2 Saran 

Adapun saran dari penulis yang ingin di sampaikan terkait dari hasil 

penelitian antara lain : 

1) Disarankan untuk guru atau pelatih yang akan mengajar atau melatih 

kemampuan melompat dan meningkatkan hasil lay up shoot atletnya dapat 

menggunakan latihan lompat kijang karena dapat mengembangkan daya 

ledak otot tungkai serta kemampuan dasar gerak lay up shoot. 

2) Disarankan juga untuk guru atau pelatih yang akan mengajar atau melatih 

kemampuan melompat dan meningkatkan hasil lay up shoot atletnya dapat 

mengkombinasikan latihan lompat kijang dengan double-leg hop 

progression agar mencapai hasil yang lebih maksimal untuk meningkatkan 

kemampuan lay up shoot atletnya. 

3) Disarankan bagi peneliti lain di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) 

UNNES yang tertarik dengan permasalahan ini disarankan untuk meneliti 

kembali dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada, serta 

hasil ini dapat dipakai sebagai bahan perbandingan. 
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Lampiran 1  
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Lampiran 2  
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 

Pre-Test Pengambilan Jarak Lompat dan Hasil Lay Up Shoot 

No Nama Jarak Lompat Lompatan 
terbaik 

Hasil lay up 

1 Handika 2,65 2,55 2,60 2,65 O X X 

2 Adit 3,26 3,00 3,30 3,30 O O X 

3 Chabib 2,55 2,60 2,58 2,60 X O X 

4 Lucky 2,85 2,78 2,80 2,85 X O O 

5 Adi 2,66 2,82 2,63 2,82 O X O 

6 Niko 2,56 2,63 2,55 2,63 O X X 

7 Mujib 2,68 2,72 2,82 2,82 O X O 

8 Fahri 3,23 3,42 3,40 3,42 O X X 

9 Aziz 2,64 3,00 2,57 3,00 X X O 

10 Fa’i 2,62 2,70 2,57 2,70 X X X 

11 Afta 2,75 3,34 3,10 3,34 X O O 

12 Hendra 2,53 2,63 2,62 2,63 X O O 

13 Pandu 2,70 2,55 3,20 3,20 O X O 

14 Rendi 3,30 2,85 2,90 3,30 O O O 

15 Dika 2,85 2,65 2,70 2,85 X X O 

16 Firma 2,65 2,60 2,70 2,70 X O X 

17 Mirza 2,83 2,60 2,90 2,90 X O O 

18 Za’im 2,75 2,93 2,75 2,93 X X O 

 
Keterangan : 
 

O = Bola masuk 
X = Bola tidak masuk 
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Lampiran 6 

Post-Test Jarak Lompat Dan Hasil Lay Up Shoot Sampel 
 

Kelompok A (Double-Leg Hop Progression) 

No Nama Jarak Lompatan Hasil Lay Up shoot 

1 2 3 1 2 3 

1 Fahri 3,67 3,83 3,90 O X O 

2 Adit 3,63 3,58 3,50 X O O 

3 Pandu 3,70 3,65 3,78 O X X 

4 Mirza 3,73 3,55 3,72 X X O 

5 Lucky 3,82 3,70 3,85 X O O 

6 Mujib 3,55 3,68 3,58 O X O 

7 Firma 3,68 3,72 3,61 X X O 

8 Niko 3,57 3,69 3,57 O O X 

9 Hendra 3,70 3,55 3,65 X O X 

 

Kelompok B (Lompat Kijang)  

No Nama Jarak Lompatan Hasil Lay Up SHoot 

1 2 3 1 2 3 

1 Afta 3,72 3,70 4,10 O O O 

2 Rendi 3,69 3,72 3,58 O O X 

3 Aziz 3,71 3,63 3,86 O O O 

4 Za’im 3,65 3,76 3,73 O X O 

5 Dika 3,70 3,82 3,78 O O O 

6 Adi 3,67 3,68 3,65 X O O 

7 Fa’i 3,74 3,75 3,68 X X O 

8 Handika 3,56 3,62 3,58 O O X 
9 Chabib 3,55 3,53 3,58 X X O 
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Lampiran 7 

Pembagian Kelompok 
 

No Nama Jarak Lompat Kelompok 

1 Fahri 3,42 A 

2 Afta 3,34 B 

3 Rendi 3,30 B 

4 Adit 3,30 A 

5 Pandu 3,20 A 

6 Aziz 3,00 B 

7 Za’im 2,93 B 

8 Mirza 2,90 A 

9 Lucky 2,85 A 

10 Dika 2,85 B 

11 Adi 2,82 B 

12 Mujib 2,82 A 

13 Firma 2,70 A 

14 Fa’i 2,70 B 

15 Handika 2,65 B 

16 Niko 2,63 A 

17 Hendra 2,63 A 

18 Chabib 2,60 B 
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Lampiran 8 

Daftar Kegiatan Penelitian di Ekstrakurikuler Bola Basket 

SMA Negeri 2 Temanggung Tahun 2013 

 

No. Pertemuan Kegiatan Keterangan 

1. Pertemuan 1  Pemanasan, pengarahan 

dan pengambilan data Pre 

test 

 Latihan inti 

- Latihan fisik dan pola 

permainan 

 Pendinginan 

- Pelemasan 

- Evaluasi 

 Dimulai  pukul 15.30 

– 17.30 

 Pemanasan 15 menit 

 Pengarahan dan pre 

test 60 menit 

 Istirahat 5 menit 

 Pendinginan dan 

evaluasi 10 menit 

2. Pertemuan ke 

2 - 6 

 Pemanasan 

- lari keliling lapangan 

- stretching 

 Latihan tambahan double-

leg hop progression dan 

lompat kijang 

 Latihan Inti 

- Latihan fisik dan 

teknik 

- Game 

 Pendinginan 

- Pelemasan 

- Evaluasi 

 

 Dimulai  pukul 

15.30 – 17.30 

 Pemanasan 15 menit 

 Latihan tambahan 20 

menit 

 Latihan fisik dan 

teknik 40 menit 

 Istirahat 10 menit 

 Game 25 menit 

 Pendinginan dan 

evaluasi 10 menit 

3. Pertemuan ke 

7 - 11 

 Pemanasan 

- lari keliling lapangan 

 Dimulai  pukul 

15.30 – 17.30 
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- stretching 

 Latihan tambahan double-

leg hop progression dan 

lompat kijang 

 Latihan Inti 

- Latihan pola 

permainan dan teknik 

- Game 

 Pendinginan 

- Pelemasan 

- Evaluasi 

 Pemanasan 15 menit 

 Latihan tambahan 20 

menit 

 Latihan pola 

permainan dan 

teknik  40 menit 

 Istirahat 10 menit 

 Game 25 menit 

 Pendinginan dan 

evaluasi 10 menit 

4. Pertemuan ke 

12 - 16 

 Pemanasan 

- lari keliling lapangan 

- stretching 

 Latihan tambahan double-

leg hop progression dan 

lompat kijang 

 Latihan Inti 

- Latihan fisik dan pola 

permainan 

- Game 

 Pendinginan 

- Pelemasan 

- Evaluasi 

 

 Dimulai  pukul 

15.30 – 17.30 

 Pemanasan 15 menit 

 Latihan tambahan 20 

menit 

 Latihan pola 

permainan dan 

teknik  40 menit 

 Istirahat 10 menit 

 Game 25 menit 

 Pendinginan dan 

evaluasi 10 menit 

5. Pertemuan ke 

17 
 Pemanasan 

- lari keliling lapangan 

- stretching 

 Pengambilan data post 

test 

 Dimulai pukul 08.00 

– 09.30 

 Pemanasan 15 menit 

 Post test 60 menit 

 Pendinginan 15 
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 Pendinginan 

- Pelemasan 

- Evaluasi 

menit 
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Lampiran 9 

Alat-alat Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roll meter Cone / corong 
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Lampiran 10 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

Pengarahan dan penjelasan pelaksanaan penelitian 

Pemanasan sebelum latihan 

Pemberian contoh gerakan latihan 



66 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
        
 

 
 

 

 

 

Latihan double-leg hop progression 

Latihan lompat kijang 

Test lay up shoot 

Pengukuran jarak lompat 


