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SARI

Mokhamad Noor, Imam. 2011. Implementasi Dribble Tanpa Melihat Bola,
Terhadap Peningkatan Kemampuan Dribble Pada Siswa Putra Ekstrakurikuler
Bola Basket SMP Negeri 1 Pati Tahun Pelajaran 2010/2011. Skripsi. Jurusan
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan,
Universitas Negeri Semarang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan
kemampuan dribble atas implementasi dribble tanpa melihat bola pada siswa
putra ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2010/2011. Penelitian
ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dribble atas implementasi dribble
tanpa melihat bola pada siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Pati tahun pelajaran
2010/2011 sebagai upaya untuk mengembangkan prestasi olahraga bola basket.
Karena siswa putra ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Pati belum begitu menguasai
teknik dasar dribble.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari tiga proses.
Subyek penelitian adalah siswa putra ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Pati yang
berjumlah 20 siswa. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah menggunakan observasi, pre-test treatment post-test dan tes
hasil kemampuan dribble bola basket.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada siswa putra ekstrakurikuler SMP
Negeri 1 Pati. Hal ini ditunjukan dengan adanya peningkatkan kemampuan pada

ii

siswa putra ekstrakurikuler basket SMP Negeri 1 Pati. Berdasarkan hasil tes pada
pre test, Setelah diambil nilai terbaik dari tes 1 dan tes 2 diperoleh nilai minimal
data pre test 6, nilai maksimal 13 dan rata-ratanya 8,6. Sedangkan hasil tes pada
post test, Setelah diambil nilai terbaik dari tes 1 dan tes 2 diperoleh nilai minimal
data post test 11 nilai maksimal 16 dan rata-ratanya 13,45. Hasil ini menunjukan
bahwa secara keseluruhan kemampuan siswa dalam teknik dribbe bola basket
setelah diberikan latihan dribble bola basket tanpa melihat bola termasuk dalam
kategori baik peningkatan kemampuan siswa dalam dribble bola basket sebesar 4,
85 poin.implementasi dribble bola basket tanpa melihat bola berpengaruh positif
dalam pembelajaran dribble bola basket
Simpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah Metode dribble
bola basket tanpa melihat bola dapat meningkatkan kemampuan dribble bola
basket siswa SMP Negeri 1 Pati.
Saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait adalah 1)
Sebaiknya pelatih ekstrakurikuler permainan bola basket di SMP N 1 Pati
senantiasa memberikan latihan dribble bola basket tanpa melihat bola dengan cara
melatih keselarasan koordinasi gerak tubuh pada setiap melatih para siswanya,
karena gerakan ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam
mendribel bola basket. 2) Bagi siswa sebaiknya lebih sering latihan dribble tanpa
melihat bola pada waktu ekstrakurikuler ataupun diluar ekstrakurikuler supaya
lebih menguasai teknik dribble.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas
manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian,
disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat
membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Kegiatan olahraga mencakup berbagai
macam cabang seperti atletik, permainan, olahraga air dan olahraga beladiri.
Olahraga permainan yang dilakukan dalam proses pendidikan salah satunya
adalah olahraga Bola Basket. Bola basket merupakan salah satu cabang olahraga
yang menarik, dan dewasa ini bola basket menjadi olahraga yang berkembang.
Perkembangan olahraga bola basket dapat dilihat dari semakin banyaknya
peminat olahraga bola basket. Mereka senang memainkan sendiri atau sebagai
penonton. Dewasa ini bola basket tidak sekedar dilakukan untuk tujuan rekreasi
dan pengisi waktu luang, akan tetapi dengan latihan-latihan yang direncanakan
dengan sistematis dan dilakukan secara terus menerus disertai pengawasan dan
bimbingan pelatih yang profesional. Tayangan televisi yang menyajikan
permainan bola basket antara lain kompetisi NBA (National Basketball
Association) ke seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang yang
meminatinya. Bola basket merupakan olahraga untuk semua orang, dapat
dimainkan oleh pria maupun wanita dari segala ukuran bahkan mereka yang cacat.
Bola basket merupakan cabang olahraga yang makin banyak digemari oleh
para masyarakat terutama oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. Melalui kegiatan
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olahraga bola basket ini, para remaja banyak memperoleh manfaat khususnya
dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Permainan bola basket saat ini
mengalami perkembangan yang pesat terbukti dengan munculnya klub-klub
tangguh di tanah air dan atlet-atlet bola basket pelajar baik ditingkat sekolah
maupun perguruan tinggi dan kompetisi yang ditangani secara profesional yaitu
kompetisi bola basket nasional antar klub se Indonesia IBL (Indonesian basketball
league). Berbagai kompetisi tersebut dengan sendirinya akan memunculkan bakat
potensial dibidang bola basket.
Olahraga bola basket diberikan pada bidang pendidikan khususnya pada
pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga (Penjasorkes) dan ekstrakulikuler di
sekolah. Hal inilah sebenarnya yang merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi para pelajar mengenal bola basket khususnya pada kegiatan
ekstrakulikuler bola basket yang diadakan di sekolah akan menarik minat para
pelajar serta menyediakan suatu wadah untuk menyalurkan bakat para atlet-atlet
pelajar.
Untuk menyalurkan bakat para atlet pelajar, di kota Pati setiap sekolahan
diwajibkan mempunyai beberapa kegiatan ekstrakulikuler, salah satunya adalah
ekstrakulikuler olahraga yaitu ekstrakulikuler bola basket. Setiap satu tahun sekali
di kota Pati diadakan pertandingan bola basket antar jenjang sekolah yang diikuti
oleh beberapa sekolahan yang berada di kota Pati. SMP Negeri 1 Pati merupakan
salah satu tim ekstrakulikuler bolabasket yang sering mengikuti pertandingan
tersebut. Tim bolabasket SMP Negeri 1 Pati ini merupakan peringkat 3 besar di
kota Pati, siswa yang tergabung dalam ekstrakulikuler ini rata-rata belum
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mempunyai teknik dasar bolabasket yang baik karena pada waktu di sekolah dasar
mereka sangat sedikit mengenal mengenai teknik dasar bolabasket.
Memasyarakatkan olahraga bola basket merupakan salah satu usaha dalam
rangka membina kelangsungan masa depan bola basket Indonesia, dimana dari
pembinaan pada usia dini tersebut akan menghasilkan bibit-bibit pemain yang
baik dan potensial yang nantinya akan membawa harum nama bangsa dan negara.
Pembinaan usia dini merupakan faktor penting dalam pencapaian prestasi bola
basket, pembinaan usia dini menjadi persemaian untuk menghasilkan bibit-bibit
atlet bola basket berbakat dan berkualitas dikemudian hari.
Proses pembinaan harus terus menerus dan serius, untuk meningkatkan
bakat dan kemampuan anak harus disiapkan wadah kompetisi kelompok umur
yang diatur secara regular dan rutin tiap tahunnya. Faktor penting lain yang dapat
mempengaruhi prestasi pemain bola basket adalah penguasaan teknik dasar bola
basket oleh para pemain, oleh karena itu seorang pemain bola basket harus
menguasai teknik-teknik dasar bermain bola basket. Pengertian dapat bermain
bola basket belum tentu pandai bermain bola basket, sedangkan pandai bermain
bola basket adalah memahami, memiliki pengetahuan, dan keterampilan
melaksanakan dasar-dasar bermain bola basket, untuk meningkatkan dan
mencapai prestasi yang setinggi-tingginya (Sukatamsi, 1984 : 84). Memahami
mengandung arti dapat mengerti dengan benar tentang teknik dasar bermain bola
basket, sedangkan terampil mempunyai arti kemampuan untuk melakukan teknik
dasar bermain bola basket secara baik dan benar. Keterampilan-keterampilan
perseorangan seperti tembakan, umpan, dribble, lay up dan rebound, serta kerja
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tim untuk menyerang atau bertahan adalah prasyarat agar berhasil memainkan
olahraga ini (Jon Oliver, 2004 : vi).
Seluruh kegiatan dalam bermain bola basket dilakukan dalam gerakan,
baik dari gerakan yang dilakukan tanpa bola maupun gerakan dengan bola.
Macam-macam gerakan dengan bola yaitu melempar dan menangkap bola,
menggiring (dribbling), menembak (shoting), pivot (gerakan berporos), merayah
(rebound) dan lay up. Dari gerakan beraneka ragam tersebut dapat diambil
pengertian bahwa salah satu gerakan pada bola basket yang paling dasar dan yang
pertama diperkenalkan kepada para pemula adalah menggiring (dribbling) (Jon
Oliver, 2004 : 49).
Untuk meningkatkan kemampuan menggiring bola hingga ke taraf mahir,
dibutuhkan latihan yang terfokus dan keikutsertaan aktif dalam pertandingan,
pemain bola basket akan tahu bahwa telah menjadi pendribel yang berbakat jika
biasa menggiring bola dengan tangan kanan maupun kiri, dengan berbagai
kecepatan, dan berbagai arah tanpa sama sekali harus melihat bola, menciptakan
kepekaan posisi para pemain lawan dan rekan tim (Jon Oliver, 2004 : 49). Dari
pengertian Jon oliver perlu adanya latihan menggiring bola tanpa melihat bola
dengan berbagai variasi, adapun variasi dari bentuk latihan menggiring bola salah
satunya menggiring bola melewati kun atau kerucut.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti pada pemain ekstrakulikuler SMP
Negeri 1 Pati pada waktu latihan, 4 dari 5 pemain tidak memiliki kemampuan
dribble yang baik, hal itu bisa dilihat pada waktu latihan dan pada waktu bermain.
Mereka hanya sekedar menggiring bola sesuka hatinya saja, tanpa memahami dan
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menggunakan teknik dasar yang benar. Dan hasilnya saat pertandingan, pemain
selalu melihat bola pada saat menggiring bola, sehingga berpengaruh pada posisi
pemain saat mendekati lawan, kepekaan posisi para pemain lawan dan rekan tim,
kurangnya ruang gerak untuk mengoper, sering terjadi pelanggaran, pergerakkan
yang mudah ditebak, dan kurang cepat dalam menggiring bola yang
mengakibatkan kurang efektifnya dalam menggiring bola.
Mengacu dari kenyataan tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan
penelitian dengan judul : ” IMPLEMENTASI DRILL DRIBBLE BOLA BASKET
TANPA MELIHAT BOLA TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN
DRIBBLE BOLA BASKET, PADA SISWA PUTRA EKSTRAKULIKULER
BOLA BASKET SMP NEGERI 1 PATI TAHUN PELAJARAN 2010/2011 ”.
Adapun alasan yang mendukung dalam penelitian ini adalah :
1. Menggiring bola pada permainan bola basket merupakan salah satu teknik
dasar yang paling dominan dilakukan dalam permainan bola basket.
2. Para pemain ekstrakulikuler jenjang sekolah menengah pertama belum
menguasai teknik dasar menggiring bola pada permainan bola basket dan
perlu dikembangkan dengan latihan drill dribble tanpa melihat bola.

1.2 Perumusan Masalah
Seperti yang telah diuraikan di muka dan dijelaskan dalam alasan
pemilihan judul, maka masalah yang timbul dalam penelitian ini kemudian
penulis merumuskan dalam bentuk pertanyaan : Apakah metode drill dribble
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tanpa melihat bola bisa meningkatkan kemampuan dribble siswa putra
ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 1 Pati?

1.3 Tujuan Penelitian
Agar memperoleh gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi yang
menggunakannya, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh latihan menggiring bola tanpa melihat bola terhadap peningkatan
kemampuan menggiring bola pada pemain ekstrakulikuler bola basket putra SMP
Negeri 1 Pati tahun ajaran 2010/2011.

1.4 Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan penafsiran mengenai istilah-istilah yang
terdapat pada tema skripsi dan permasalahan yang dibicarakan tidak meluas atau
menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis memberikan penegasan istilah
yang meliputi :
1.4.1

Kemampuan Dribble
Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang mendapat awalan ke- dan

akhiran–an yang berarti kecakapan atau kesanggupan (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 2002 : 707). Sedangkan Edwin Fleishman dalam bukunya Phil Yanuar
menyatakan bahwa kemampuan (ability) merupakan suatu kapasitas umum yang
berkaitan dengan prestasi berbagai macam keterampilan atau lebih tepatnya
dikatakan sebagai a general capacity of the individual that relates to the
performance a variety of skill or task. Sebagai contoh kemampuan yang
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dikategorikan sebagai ability adalah unsur kecepatan gerak. Dribble mempunyai
arti pantulan, menggiring bola, mendribel bola atau dribel (Kamus Inggris
Indonesia, 1995 : 198). Dribble adalah salah satu cara yang diperbolehkan oleh
peraturan untuk membawa lari ke segala arah. Seseorang pemain boleh membawa
bola lebih dari satu langkah, asal bola dipantulkan, baik dengan jalan maupun
berlari (Imam Sodikun, 1992 : 57). Dalam penelitian ini kemampuan dribble
adalah kecakapan seorang pemain dalam melakukan menggiring bola, dalam
penelitian ini yang dinilai adalah hasil kecepatan dribble maupun kualitas dribble.
1.4.2

Drill
Drill menurut Kamus Inggris Indonesia, (1995 : 199) adalah latihan.

Menurut Imam Sodikun, latihan adalah suatu kegiatan mengulang-ulang gerakan
yang benar sampai memperoleh gerakan yang terampil.
1.4.3

Koordinasi
Koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkaikan beberapa

unsur gerakan menjadi gerakan yang selaras dengan tujuannya. (Suharno HP.
1992 : 39). Sedangkan menurut M. Sajoto (1995 : 9), Koordinasi adalah
kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-macam gerakan yang
berbeda ke dalam pola gerakan tunggal efektif. Dapat disimpulkan dari kedua
pendapat tersebut, bahwa koordinasi merupakan paduan gerakan anggota tubuh
yang satu terhadap yang lain untuk bekerja sama secara berurutan begitu rupa
sehingga masing-masing akan mencapai kecepatan maksimal pada waktu yang
bersamaan. Mata adalah indera untuk melihat, indera penglihatan (KBBI, 2002 :
145).
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1.4.4

Ekstrakurikuler
Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran

intrakurikuler maupun kokurikuler, termasuk pada waktu jam sekolah tetapi tidak
ada pelajaran (misalnya setelah ulangan umum, ebtanas, menghadapi kenaikan
kelas). Kegiatan ini dapat dilakukan pada waktu libur (Rochmah, 1992:44).
Dalam penulisan ini yang dimaksud implementasi dribble tanpa melihat
bola adalah menerapkan latihan mengkoordinasikan indera penglihatan tanpa
melihat bola atau melihat sekitar ruang gerak pemain, untuk melakukan dribble
bola basket.
1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat menjadi inspirasi
khususnya dibidang olahraga bola basket.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi peneliti sendiri untuk memperoleh gelar sarjana dan sebagai wahana
dalam mengaplikasikan bidang ilmu yang telah dipelajari melalui suatu
kegiatan penelitian ilmiah.
b. Bagi siswa ektrakulikuler SMP Negeri 1 tahun ajaran 2010/2011 pati dapat
memberikan informasi terkait dengan latihan peningkatan kemampuan
dribble bola basket.
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c. Sebagai bahan informasi dan kajian mengenai teknik-teknik dalam
permainan bola basket terutama masukan bagi pelatih/pembina bola basket
dalam menyusun program latihan yang lebih baik khususnya dalam hal
teknik dribble bola basket.
d. Sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti untuk mengadakan
penelitian lanjutan.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS
2.1

Kajian Pustaka

2.1.1

Sejarah Bola Basket
Permainan bola basket diciptakan oleh James A. Naismith pada tahun

1891 atas anjuran Luther Hasley Gulick. Pada mulanya, Naismith menggunakan
keranjang sebagai sasarannya, oleh karena itu permainan ini dinamakan “basket
ball”. Pada tahun 1924 permainan bola basket didemonstrasikan pada olimpiade
di Perancis. Pada tanggal 21 Juni 1923 atas prakarsa Elmer Beny, direktur sekolah
olahraga di Jeneva diadakan konferensi bola basket. Dalam konferensi ini
terbentuklah Federasi Bola Basket Internasional yang diberi nama Federation
Internationale de Basketball Amateur (FIBA). Pada tahun 1936 untuk pertama
kali permainan bola basket dipertandingkan dalam Olimpiade di Jerman, yang
diikuti oleh 21 negara. Permainan bola basket masuk ke Indonesia setelah perang
dunia ke-II dan dibawa oleh para perantau Cina. Pada PON I di Surakarta bola
basket telah masuk dalam acara pertandingan. Pada tanggal 23 Oktober 1951
berdirilah Persatuan Basketball seluruh Indonesia (PERBASI). Tahun 1953
PERBASI diterima menjadi anggota FIBA, dan tahun 1955 perpanjangan
PERBASI diubah menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dengan
singkatan tetap PERBASI (Muhajir, 2004 : 38).
Permainan bola basket merupakan olahraga permainan menggunakan bola
besar, dimainkan dengan dua tangan. Permainan bola basket mempunyai tujuan
memasukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan, serta menahan lawan
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agar jangan memasukkan bola ke keranjang sendiri dengan lempar tangkap,
menggiring, dan menembak (Dedy Sumiyarso, 2002 : 1).
Bentuk

permainan

yang

diinginkan

adalah

permainan

dengan

menggunakan bola berbentuk bulat, dengan tidak ada unsur menendang, tidak ada
unsur membawa lari bola, tanpa unsur menjegal, ditambah adanya sasaran untuk
merangsang dan sebagai tujuan permainan. Untuk menjinakkan gerakan bola
sebagai pengganti membawa lari bola, hanya dapat mengoper bola dan
menggiring bola. Sebagai puncak kegairahan dalam memainkan bola tersebut
maka gawang diganti dengan sasaran yang lebih sempit, yang terletak diatas
pemain (Dedy Sumiyarso, 2002 : 3)
Bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks gerakannya. Artinya
gerakannya terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi rapi.
Sebelum melempar bola, ia harus memegang bola dengan baik. Jika cara
memegang bola saja salah, tentu ia tidak dapat melemparkan bola dengan baik.
Sebelum ia menerima bola ia harus dapat menangkap dengan baik pula agar dapat
dikuasai. Untuk menerobos lawan dengan baik, ia harus dapat menggiring bola
dengan baik pula. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, tentu harus menguasai
teknik melempar, menangkap dan menggiring bola dengan baik. Oleh karena itu
penguasaan teknik dasar bola basket harus didahulukan. Penguasaan teknik dasar
yang benar akan menunjang keterampilan bermain selanjutnya (Imam Sodikun,
1992 : 47). Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa permainan bola basket
adalah permainan yang ditentukan oleh banyaknya poin dengan cara merebutkan
satu bola dengan hanya menggunakan tangan untuk mengendalikan bola tersebut.
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Permainan bola basket mempunyai peraturan dan gerakan yang kompleks,
sehingga perlu pengenalan dan pendalaman lebih lanjut apabila seseorang ingin
memainkan permainan ini.
2.1.2

Lapangan Bolabasket
Menurut FIBA dalam peraturan resmi terbaru bolabasket (2010 : 7),

lapangan permainan harus memiliki permukaan yang rata, keras, dan bebas dari
halangan. Ukurannya adalah panjang 28 meter dan lebar 15 meter yang diukur
dari sisi dalam garis batas (gambar 1). Federasi International BasketBall
menyetujui ukuran lapangan yang akan dipakai untuk kompetisi dengan ukuran
minimum adalah panjang 28 meter dan lebar 15 meter.

Gambar 1

Lapangan Bola Basket
(FIBA, 2010 : 7)
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2.1.3

Papan Pantul
Kedua papan pantul terbuat dari kayu keras atau bahan tembus pandang

(transparan) dengan tebal 3 cm sesuai dengan kekerasan kayu, dengan lebar 1,80
meter dan tinggi 1,05 meter di belakang ring dibuat petak persegi panjang dengan
ukuran 59 cm dan tinggi 45 cm dengan lebar garis tepi 5 cm (Imam Sodikun, 1992
: 83). Lihat gambar 2

Gambar 2
Papan Pantul
(Sumber Imam Sodikun, 1992 : 83)

2.1.4

Keranjang
Keranjang terdiri dari keranjang atau simpai dan jala. Simpai terbuat dari

besi yang keras, berdiameter 45 cm dan berwarna jingga. Garis tengah besi 20 mm
dengan sedikit tambahan lengkungan besi kecil di bawah simpai tempat 14
memasang jala. Jarak tepi bawah sampai dengan lantai 3,05 meter. Jarak terdekat
dengan bagian dalam tepi simpai 15 cm dari permukaan papan pantul (Imam
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Sodikun, 1992 : 83). Jala terbuat dari tambang putih teranyam dan tergantung
sedemikian rupa sehingga menahan bola masuk ke keranjang, kemudian terus
masuk ke bawah. Panjang jala 40 cm. (lihat gambar 3).

Gambar 3
Keranjang
(Sumber Imam Sodikun, 1992 : 84)

2.1.5

Bola
Bola yang digunakan adalah bola yang betul-betul bundar terbuat dari

kulit, karet atau sintesis. Kelilingnya antara 75-78 cm dengan berat antara 600-650
gram. Bola dipompa secukupnya sehingga kalau dijatuhkan dari ketinggian 1,80
meter, pantulannya antara 1,20-1,40 meter (Imam Sodikun, 1992 : 84).
2.1.6

Teknik Dasar Bola Basket
Menurut Imam Sodikun (1992 : 47) Pada permainan bola basket untuk

mendapatkan gerakan yang efektif dan efisien ini perlu didasarkan pada
penguasaan teknik dasar yang baik. Teknik dasar tersebut dapat dibagi sabagai
berikut :
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2.1.6.1 Teknik melempar dan menangkap
Istilah melempar mengandung pengertian mengoper bola dan menangkap
berarti menerima bola. Oleh karena itu kegiatan ini dapat berlangsung silih
berganti, maka selalu dilakukan berteman biasanya disebut operan. Operan ini
merupakan teknik dasar yang pertama, sebab dengan cara inilah pemain dapat
melakukan gerakan mendekati ring (basket) dan seterusnya melakukan tembakan
(Imam Sodikun, 1992 : 48). Pada dasarnya lemparan dibedakan atas lemparan
dua tangan dan lemparan dengan satu tangan. Walaupun lemparannya dengan satu
tangan pada saat lepasnya bola dari tangan namun pemegangan bola tetap pada
dua tangan (A. Sarumpaet, 1992 : 224). Adapun jenis-jenis teknik melempar bola
menurut Nuril Ahmadi yaitu :
1) Chest Pass adalah melempar bola dengan kedua tangan setinggi dada atau
tolakan dada dengan jarak lemparan 5 sampai 7 meter.
2) Over Head Pass adalah melempar bola dengan kedua tangan di atas kepala.
3) Bounce Pass adalah operan pantulan dengan dua tangan dilakukan dalam
posisi bola didepan dada, bola dipantulkan di samping kiri atau kanan lawan
dan teman siap menerimanya di belakang lawan.
4) One Hand Pass adalah melempar bola dengan satu tangan.
5) Hook Pass adalah melempar bola dengan satu tangan dengan gerak menyabit
atau melambungkan bola melengkung lewat samping badan dan atas kepala.
6) Behind The Back Pass adalah melempar bola dengan satu tangan, dengan
mengayunkan lengan dan tangan mengitari punggung ke arah sasaran.
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7) Hand off pass adalah melempar bola dengan lembut atau menyerahkan bola
kepada rekan tim dengan gerakan seperti merebut bola dari lawan.
2.1.6.2 Teknik Dribble
Teknik dribble atau menggiring bola adalah salah satu cara yang
diperbolehkan oleh peraturan untuk membawa lari bola ke segala arah. Seorang
pemain boleh membawa bola lebih dari satu langkah, asal bola sambil
dipantulkan, baik dengan jalan maupun berlari (Imam Sodikun, 1992 : 57).
Jenis-jenis menggiring bola menurut Imam Sodikun adalah : menggiring
bola tinggi untuk kecepatan, menggiring bola rendah untuk control dan
penguasaan, dan menggiring campuran untuk merubah arah gerakan.
2.1.6.3 Teknik menembak
Menembak merupakan unsur dasar yang sangat menentukan untuk
mencapai kemenangan dalam suatu pertandingan. Melalui hasil tembakan inilah
ditentukan menang kalahnya suatu regu. Oleh karena itu teknik menembak
hendaknya dikuasai benar-benar oleh para pemain. Pada dasarnya teknik
menembak ini sama dengan dasar teknik melempar dan menggiringnya maka
mempelajari teknik menembak tidak akan mengalami kesulitan apabila teknik dan
melemparnya (A.Sarumpaet, 1992 : 230).
2.1.6.4 Teknik gerak berporos (pivot) dan olah kaki (footwork)
Pivot merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh setiap pemain
sehubungan dengan peraturan permainan. Karena dalam bermain bola basket tidak
boleh bergerak lebih dari langkah tanpa menggiring, maka orang melakukan pivot.
Dengan menguasai teknik pivot yang baik ia dapat mengamankan bola dan dapat
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memikirkan gerakan berikutnya dengan baik, yaitu kearah mana bola akan
digiring atau dilempar atau ditembakan. Kesalahan yang sering dilakukan adalah
sewaktu sudah ditentukan satu kaki sebagi poros sering tergeser pindah tempat,
dan pada waktu melangkahkan kaki yang lain tidak diikuti dengan berat badan
dan bolanya (A. Sarumpaet, 1992 : 236). Footwork adalah mengolah pergerakan
dan kecepatan kaki yang berguna untuk membuat lawan mati langkah, kemudian
melenyapkan kecepatannya dengan mengalahkannya dalam jarak tertentu di
lapangan ( Nancy L, 1997 : 84).
2.1.6.5 Teknik lay up
Lay up adalah tembakan yang dilakukan dengan jarak dekat sekali
dengan keranjang basket, hingga seolah-olah bola itu diletakkan ke dalam
keranjang basket yang didahului dengan gerak dua langkah (Nuril Ahmadi, 2007 :
19). Tembakan ini lebih kompleks dibanding dengan tembakan meloncat.
Gerakannya terdiri dari lari, lompat, langkah, lompat dan menembak. Atau biasa
berasal dari menggiring, menangkap bola sambil melompat, melangkah,
melangkah dan menembak. Tembakan sambil melompat disini bukanlah (Jump
shoot), sebab sebenarnya tembakannya sambil melayang (A.Sarumpaet, 1992 :
233).
2.1.6.6 Teknik merayah (rebound)
Teknik merayah yaitu cara mengambil atau menangkap bola yang
memantul akibat tembakan yang gagal. Cara ini kalau tidak dilakukan dengan
baik, biasanya akan gagal karena akan didahului oleh lawan. Cara yang baik
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adalah pertama pengambilan posisi yang tepat, dan mengantisipasi jatuhnya bola
(A. Sarumpaet, 1992 : 236).

2.1.7

Dribble
Dribble mempunyai arti menggiring bola, pantulan, mendribel bola atau

dribel (Kamus Inggris Indonesia, 1995 : 198). Secara jelas A. Sarumpaet, (1992 :
229) menjabarkan dribble adalah suatu cara membawa bola. Agar tetap menguasai
bola sambil bergerak, anda harus memantulkannya pada lantai. Melakukan dribble
yang di benarkan adalah dengan satu tangan saja (kiri/kanan), atau dengan
bergantian kiri dan kanan. Pada awalnya, bola harus lepas dari tangan sebelum
kaki anda diangkat dari lantai. Sementara menggiring bola anda tidak boleh
menyentuh bola secara bersamaan dengan dua tangan atau bola diam dalam
genggaman tangan anda. Jenis-jenis menggiring bola menurut Imam Sodikun
adalah :
a) Menggiring bola tinggi untuk kecepatan
b) Menggiring bola rendah untuk kontrol dan penguasaan.
c) Menggiring campuran untuk merubah arah gerakan.
Adapun Cara Melakukannya menurut Imam sodikun yaitu :
1. Peganglah dengan kedua tangan dengan santai, tangan kanan di atas bola, kiri
di bawah menjadi tempat terletaknya bola.
2. Berdiri seenaknya dengan kaki kiri agak sedikit ke depan dari kaki kanan.
3. Condongkan badan ke depan mulai dari pinggang.
4. Pantulkan bola dengan tangan kanan (pada permukaan bola).
5. Gerakkan lengan hampir seluruhnya.
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6. Pantulan bola dilakukan dengan jari-jari tangan dibantu dengan pergelangan
tangan (bukan memukul dengan telapak tangan).
7. Menjinakkan bola dengan sedikit mengikuti bergeraknya bola ke atas sebentar
dengan jari-jari dan pergelangan tangan, kemudian baru dipantulkan kembali.
8. Setelah diratakan, watak, dan irama pantulan dengan sikap berdiri ditempat
maka mulailah dengan maju atau mundur.
9. Menggiring bola dilakukan dengan agak rendah, maju mundur, kiri kanan,
berkelok-kelok dengan rintangan dan dengan lawan.
10. Kombinasikan antara mengoper, menggiring, dan menembak sehingga dapat
dilakukan dengan cepat.
Kemampuan menggiring bola dengan tangan lemah dan tangan kuat
adalah kunci untuk meningkatkan permainan anda. Untuk melindungi bola,
jagalah agar tubuh anda agar berada di antara bola dan lawan. Dengan kata lain,
jika anda menggiring bola dengan sisi tangan yang lemah, maka lindungi dengan
tubuh anda (Hal Wissel, 2000 : 95). Untuk kemahirannya dianjurkan untuk
membiasakan keduanya, jadi yang lebih baik hendaknya seimbang kekuatan
menggiring dengan tangan kanan dan kiri.
Kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan dribble sebagai berikut:
1) Melakukan dribble hanya gerakan poros atau gerakan pergelangan tangan
saja, tanpa diikuti gerakan lengan secara keseluruhan, sehingga pantulan
bolanya tidak kuat dan sukar dikontrol (A. Sarumpaet, 1992 : 230).
2) Saat bola bergerak keatas tidak melekat pada telapak tangan, melainkan
ditepuk-tepuk sehingga berbunyi (A. Sarumpaet, 1992 : 230).
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3) Keadaan otot lengan dan tangan tegang (Abdul Rohim, 2008 : 19).
4) Pandangan tidak kearah bola, tetapi mengarah disekitarnya (Dedy Sumiyarso,
2002 : 41).
Saat menggiring bola, pemain menjaga bola tetap berada di sisi tubuhnya
yang berada jauh dari pemain bertahan. Untuk menggiring bola, bola didorong
pelan ke bawah dengan kondisi jari terbuka. Semua pemain harus berlatih
menggiring bola dengan baik menggunakan tangan kanan atau kiri tanpa melihat
bola (PERBASI, 2006 : 18)
Berikut adalah macam-macam modifikasi teknik dasar menggiring bola
untuk melatih kemampuan dan kecepatan dalam menggiring bola antara lain :
1. Kontrol Dan Kecepatan Menggiring Bola
Kecepatan menggiring bola amat berguna ketika anda tidak dijaga ketat,
ketika anda harus cepat membawa bola dalam dalam lapangan yang kosong, dan
ketika anda harus cepat mencapai keranjang (Hal Wissel, 2000 : 96). Untuk
kecepatan menggiring bola, lakukan pantulan setinggi pinggang angkat kepala
anda dan lihat sisi keranjang sehingga anda dapat melihat keseluruhan lapangan,
rekan, dan para lawan. Lihat gambar 4

21

Gambar 4
Gerakan Kontrol dan Kecepatan Dribble
(Hal Wissel, 2000 : 97)
2. Retreat Dribble
Retreat dribble (menggiring bola mundur) ini dilakukan untuk mengatasi
masalah ketika ditekan lawan. Dengan mundur dulu ke belakang sambil tetap
melakukan dribble, anda dapat memperpendek jarak untuk melakukan perubahan
didepan dan kecepatan dribble untuk menghindari jebakan. Untuk melakukan
dribble mundur, gunakan langkah mundur yang pendek dan cepat diikuti
melakukan dribble ke belakang. Ketika anda mundur lindungi bola dan jaga
keseimbangan, dengan begitu anda bisa mengontrol perubahan arah dribble bola,
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dan dapat melewati lawan dengan melakukan dribble bola cepat (Hal Wissel,
2000 : 103). Lihat gambar 5.

Gambar 5
Gerakan Retreat Dribble
(Hal Wissel, 2000 : 103)

3. Change of Pace Dribble
Dari namanya kita mengetahui bahwa dalam dribble ini yang dilatih
adalah bagaimana pemain melakukan pergantian kecepatan. Contoh latihannya
adalah pemain melakukan dribble cepat lalu ke low dribble, pemain melakukan
face to face dribble (menggiring bola berhadapan dengan pemain lain) lalu dengan
segera kembali melakukan dribble cepat (Danny kosasih, 2008 : 40). Lihat
gambar 6.
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Gambar 6
Gerakan Change of Pace Dribble
(Danny kosasih, 2008 : 41)
4. Jab-Step dribble
Jab-step berasal dari kata ”jab” dan ”step” , ”jab” yang berarti tusukan,
sedangkan ”step” merupakan langkah (Kamus Inggris Indonesia, 1995 : 334,555).
Untuk melakukan jab-step, mulailah melakukan dribble bola ke arah pertahanan
lawan dengan tangan kanan. Fokuskan pada satu titik di lantai di daerah yang
dijaga pemain bertahan. Tepat sebelum kamu mencapai titik yang dijaga pemain
bertahan lawan, lakukanlah jab-step ke arah kiri dengan kaki kiri untuk membuat
pemain bertahan bergerak ke sebelah kiri tubuhmu. Lanjutkanlah jab-step tersebut
dengan menjejakan kaki kiri untuk membuatmu bergerak kembali ke kanan.
Lanjutkan dribble kearah kanan dengan kecepatan penuh. Lihat gambar 7.
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Gambar 7
Gerakan Jab-step
(Jon Oliver, 2004 : 54)
5. Between the Legs Dribble
Dimulai dari melakukan dribble bola di lapangan dengan tangan kanan di
sisi kanan tubuh, melangkahlah maju dengan kaki kiri, gerakan ini menghasilkan
celah diantara kakimu sehingga biasa dilewati bola. Pantulkan bola dengan cepat
melewati celah di antara kedua kakimu dengan tangan kanan, untuk memindahkan
bola ke tangan kiri . Ketika berpindah tangan, bola harus berjalan dengan arah dari
depan ke belakang atau sisi satu ke sisi lainnya. Ketika bola sampai di tangan kiri,
lanjutkan dribble kearah lain. Lihat gambar 8.

Gambar 8
Gerakan Between the Legs
(Jon Oliver, 2004 : 53)
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6. Crossover Dribble
Crossover dribble (perubahan arah dribble dari depan) ini penting dalam
menyusuri lapangan dengan gerak cepat, untuk mulai menjangkau keranjang dan
untuk menciptakan peluang bagi tembakan. Keefektifan dalam dribble ini
didasarkan pada seberapa tajam perubahan dribble anda dari satu arah ke arah
yang lain. Untuk melakukan dribble menyilang, silangkan bola di depan anda
pada sudut belakang, putar dribble dari satu tangan ke tangan yang lain. Untuk
melakukan dribble cepat bola dipantulkan sebatas lutut atau lebih rendah dengan
control dribble yang telah ditentukan. Lihat gambar 9.

Gambar 9
Gerakan Crossover Dribble
(Hal Wissel, 2000 : 04)
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7. Reverse Dribble/Spin dribble
Pada reverse dribble (spin dribble) anda harus mempertahankan posisi
badan antara bola dan lawan untuk melindungi bola ketika merubah arah. Gerakan
ini paling tepat jika dilakukan sebagai gerakan untuk menyerang dan mematahkan
permainan lawan yang kuat. Cara melakukannya yaitu lakukan dribble mundur
dan kemudian putar ke belakang dengan kaki yang lain sambil memutar balik
anda ke belakang ke arah tangan yang melakukan dribble. Bawa kaki ke belakang
kemudian ke depan ketika anda melakukan dribble ke dua ke depan dan dekat
pada badan dengan menggunakan tangan yang sama. Lihat gambar 10.

Gambar 10
Gerakan Reverse Dribble
(Hal Wissel, 2000 : 107)
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8. Behind The Back Dribble
Pada Behind the back dribble (dribble belakang) untuk melakukan
dribble ini, kita perlu menggunakan gerakan mirip dengan umpan behind the
back. Ini merupakan gerak efektif yang digunakan untuk mengubah arah dribble
tanpa harus memindah bola di depan tubuh, untuk meminimalkan resiko pemain
bertahan mencuri bola. Untuk melakukan dribble ini, mulailah dribble bola kearah
pertahanan lawan dengan tangan kiri. Ketika bola memantul ke tangan kirimu,
gunakanlah tangan dan lengan kirimu untuk mengayunkan bola dengan cepat ke
belakang punggungmu sehingga berpindah ke sebelah kanan tubuhmu. Segera
tangkaplah bola dengan tangan kanan dan lanjutkan dribble bola kearah yang
baru. Lihat gambar 11.

Gambar 11
Gerakan Behind The Back Dribble
(Jon Oliver, 2004 : 54)
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Beberapa manfaat khusus dribble :
1) Menciptakan kepekaan sehingga pemain bisa tahu keberadaan bola tanpa
harus melihatnya (Jon Oliver, 2004 : 50)
2) Memindahkan bola keluar dari daerah padat penjagaan ketika operan tidak
memungkinkan (contoh ketika setelah rebound atau dijaga dua orang) (Jon
Oliver, 2004 : 50).
3) Mencari peluang serangan ke daerah lawan (Muhajir, 2004 : 44).
4) Menembus pertahanan lawan ke arah ring (Muhajir, 2004 : 44).
5) Memperlambat tempo permainan dan memperbaiki posisi atau sudut sebelum
mengoper ke rekan (Muhajir, 2004 : 44).
6) Mengubah arah pergerakan defender (orang yang sedang dalam posisi
bertahan) untuk menembak dan melakukan lay up (Danny kosasih, 2008 : 39).

2.1.8

Implementasi Dribble Tanpa Melihat Bola

2.1.8.1 Implementasi Dribble Bolabasket
Implementasi berasal dari kata “implementation” yang artinya
pelaksanaan (Kamus Inggris Indonesia, 1995 : 313). Implementasi adalah
pelaksanaan, atau praktek dari rencana untuk melakukan sesuatu. Dengan
demikian, implementasi adalah tindakan yang harus mengikuti pemikiran awal.
Drill menurut Kamus Inggris Indonesia, (1995 : 199) adalah latihan. Menurut
Imam Sodikun, latihan adalah suatu kegiatan mengulang-ulang gerakan yang
benar sampai memperoleh gerakan yang terampil. Dalam permainan bola basket
gerakan yang dimaksud adalah melakukan unsur-unsur tersebut tidak berdiri
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sendiri-sendiri namun merupakan gabungan atau kombinasi gerakan yang
komplek, misalnya melakukan dribble, menangkap, langkah, lay up, dan terakhir
menembak, atau kombinasi gerakan yang lain. Implementasi drill bola basket
tanpa melihat bola diartikan sebagai menerapkan suatu latihan yang terus menerus
dengan metode tertentu pada satu teknik dasar menggiring bola pada permainan
bola basket, metode ini adalah menggiring bola tanpa melihat bola tersebut.
2.1.8.2 Dribble Tanpa Melihat Bola
Para pemain muda umumnya cenderung untuk melihat kearah bola dalam
tahap permulaan dari kemampuan dalam mengontrol bola. Mereka harus dilatih
dan dianjurkan menggunakan penglihatannya secara terbagi (Vic Ambler,
2009:33). Vic Ambler juga mengatakan agar pemain berusaha merasakan bola
dari pada membantingkannya dan menjaga agar pergerakan dari pergelangan
tangan tetap lincah dan mendorong bola ke lantai dengan terkontrol. Sedangkan
menurut Jon Oliver (2004:49), untuk meningkatkan kemampuan menggiring bola
hingga ke taraf mahir, dibutuhkan latihan yang terfokus dan keikutsertaan aktif
dalam pertandingan, pemain bola basket akan tahu bahwa telah menjadi pendribel
yang berbakat jika biasa menggiring bola dengan tangan kanan maupun kiri,
dengan berbagai kecepatan, dan berbagai arah tanpa sekali harus melihat bola,
menciptakan kepekaan posisi para pemain lawan dan rekan tim. Dari kedua
pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa para pemain muda harus
dilatih untuk mengkoordinasikan mata agar tidak melihat bola atau melihat sekitar
ruang gerak dan menggerakkan lengan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan
teknik dasar dribble.
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Hubungan antara dribble tanpa melihat bola terhadap peningkatan
kemampuan dribble adalah pada koordinasi didalam tubuh seseorang (pemain).
Kemampuan mengatur mata bisa dilatih agar atlet bisa mengatur koordinasi antara
mata, tangan, dan kaki yang baik. Kemampuan mengkoordinasi mata ini akan
sangat bermanfaat dalam mendukung kemampuan dribble pemain bolabasket.
Kata koordinasi sendiri mempunyai arti kemampuan seseorang untuk
merangkaikan beberapa unsur gerakan menjadi suatu gerakan yang selaras dengan
tujuannya (Suharno HP, 1992 : 39). Sedangkan menurut M Sajoto (1995 : 9),
”Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan bermacam-macam
gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif”. Muhammad
Muhyi (2009:21) juga menambahkan bahwa koordinasi dalam permainan
bolabasket meliputi koordinasi tangan dengan kaki, antara tangan dengan mata,
antara tangan, kaki, dan mata. Misalnya koordinasi gerakan tangan dengan kaki
dan mata, pada saat pemain memantulkan bola dengan gerakan tangan mendorong
bola ke atas dan ke bawah, kaki melangkah ke depan dan pandangan mata melihat
posisi lawan atau kawan, antara gerakan tangan, kaki dan mata bisa saling
melengkapi untuk bisa mencapai sesuatu.
Secara lebih spesifik Harsono (1988:101) menyatakan bahwa bagian
tubuh yang terlibat secara langsung saat melakukan dribble adalah koordinasi
mata, tangan, dan kaki. Kedua aspek ini memerlukan usaha yang optimal untuk
dapat melakukan dribble terarah. Selain mempunyai gerakan yang cepat, seorang
pemain juga harus dituntut memiliki kejelian mata guna melihat atau membaca
gerak tubuh lawan dan bola, sehingga dapat menentukan arah datangnya lawan
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kemudian disambut dengan gerakan reaksi mendrible bola melewati lawan.
Implementasi dribble tanpa melihat bola merupakan metode untuk latihan teknik.
Metode ini dikuatkan oleh pernyataan Harsono (1988;219), koordinasi adalah
suatu kemampuan biomotorik yang sangat komplek, koordinasi erat hubungannya
dengan kecepatan, kekuatan, daya tahan dan fleksibilitas, dan sangat penting
untuk mempelajari dan menyempurnakan teknik dan taktik.
Latihan teknik adalah latihan untuk memahirkan teknik-teknik gerakan
yang diperlukan untuk mampu melakukan cabang olahraga yang dilakukan atlet,
misalnya : teknik menendang, menggiring bola, menangkap bola, dll. Latihan
teknik adalah latihan yang khusus dimaksudkan guna membentuk dan
memperkembangkan kebiasaan-kebiasaan motorik atau neuromuscular(syaraf).
Kesempurnaan teknik-teknik dasar dari setiap gerakan adalah penting oleh karena
akan menentukan gerak keseluruhan. Oleh karena itu, gerak-gerak dasar setiap
bentuk teknik yang diperlukan dalam setiap cabang olahraga haruslah dilatih dan
dikuasai secara sempurna (Harsono, 1988:100).
Dengan berlatih secara sistematis dan melalui pengulangan-pengulangan
(repetitions)

yang

konstan,

maka

organisasi-organisasi

mekanisme

neurophysiologis kita akan menjadi bertambah baik, gerakan-gerakan yang
semula sukar dilakukan lama-kelamaan akan merupakan gerakan-gerkan yang
otomatis dan reflektif yang semakin kurang membutuhkan konsentrasi pusat-pusat
syaraf daripada sebelum melakukan latihan-latihan tersebut. Dengan demikian
maka hal ini akan pula mengurangi jumlah tenaga yang dikeluarkan, sebab
gerakan-gerkan tambahan yang tidak diperlukan kini dapat diabaikan. Hanya
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melalui rangsangan atau stimulasi yang maksimal atau hampir maksimal, maka
perubahan-perubahan tersebut dapat tercapai (Harsono, 1988;102). Sedangkan A.
Kamiso (1991:21) mengatakan bahwa latihan dengan pengulangan sejumlah 1126
kali akan menjadikan otomatisasi gerak. Artinya bahwa latihan yang diulangulang terus-menerus secara sistematis dan dari tahapan yang mudah sampai ke
taraf yang sulit dengan memenuhi sejumlah 1126 kali pengulangan menggunakan
metode dribble tanpa melihat bola akan menjadikan gerak otomatis atau gerak
reflek.
Dalam dribble tanpa melihat bola pada permainan bolabasket
mempunyai kelebihan yaitu untuk menciptakan efisiensi gerakan, mencegah
timbulnya kecelakaan dan cidera karena kesalahan atau tidak terkoordinirnya
sejumlah gerakan, membantu praktek penguasaan teknik yang baru dikenal,
membantu keleluasaan menerapkan taktik. Akan tetapi apa yang diciptakan
manusia pasti ada kekurangannya, dalam melakukan latihan dribble tanpa melihat
bola,

pemain

akan

memerlukan

waktu

yang

lama

untuk

beradaptasi

mengkoordinasikan gerakan tangan dan kaki dengan mata sebagai pengontrol
gerakan tangan dan kaki. Jadi, apabila seseorang mempunyai koordinasi yang
lemah maka akan semakin lama pula atlet tersebut bertambah kemampuannya.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi merupakan
penyatuan dari beberapa gerakan sesuai dengan tujuan. Sedangkan koordinasi
mata pada gerakan menggiring bolabasket merupakan penyatuan kerja antara mata
dan posisi sekitar/lingkungan sekitar untuk tujuan tertentu.
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2.2

Hipotesis
Menurut Suharsini Arikunto (2006 : 71) adalah sebagai suatu jawaban

yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian sampai terbukti melalui data
yang terkumpul. Suharsimi juga menjabarkan dari arti katanya, hipotesis berasal
dari dua penggalan kata, “hypo” yang artinya “dibawah” dan “thesa” yang
artinya “kebenaran”. Jadi hipotesis yang kemudian cara menulisnya disesuaikan
dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan berkembang menjadi
hipotesis.
Berdasarkan pada permasalahan, tujuan, serta landasan teori yang telah
dijelaskan, maka penulis mengajukan hipotesis : “ Ada peningkatan hasil dribble
bolabasket pada Ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 1 Pati”.

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1

Jenis dan Desain Penelitian
Suatu penelitian, khususnya dibidang ilmu pengetahuan pada umumnya

untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.
Menemukan berarti berusaha mendapatkan suatu untuk mengisi kekosongan atau
kekurangan. Mengembangkan artinya memperluas atau menggali lebih dalam apa
yang sudah ada, sedangkan menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada
masih diragukan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 1987 : 3).
Sesuai dengan tujuannya, penelitian dapat didefinisikan sebagai usahausaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu
pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.
Pelajaran yang memperbincangkan metode-metode ilmiah untuk penelitian
disebut metode penelitian (Sutrisno Hadi, 1987 : 4). Sedangkan menurut
Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti
dalam mengumpulkan data penelitiannya. Misalnya seperti angket, wawancara,
pengamatan atau observasi, tes, dan dokumentasi.
Metode penelitian sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garisgaris yang sangat cerat dan mengajukan syarat-syarat yang keras. Maksudnya
adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu penelitian dapat
mempunyai harga ilmiah yang setinggi-tingginya (Sutrisno Hadi, 1987 : 4).
Dalam penelitian akan diuraikan beberapa hal tentang metode penelitian yang
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digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, instrumen penelitian dan
analisis data penelitian.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Artinya peneliti ingin
mengetahui gambaran tentang data yang secara sengaja ditimbulkan (Suharsimi
Arikunto, 2006:14).
Eksperimen adalah suatu cara untuk mencari hubungan sebab akibat
(hubungan kausal) antara lain dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti
dengan mengeliminasi/mengurangi/menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa
mengganggu, eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat
dari suatu perlakuan (Sukarsini arikunto, 2006 : 3). Maka dari itu, dasar
penggunaan metode eksperimen merupakan kegiatan yang meliputi pre-test,
treatment dan post-test untuk mengumpulkan data akhir. Di dalam desain ini
observasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah
eksperimen. Observasi yang dilakukan sebelum eksperimen (O1) disebut pre-test,
dan observasi sesudah eksperimen (O2) disebut post-test. Perbedaan antara O1 dan
O2 yakni O2-O1 diasumsikan merupakan efek dari treatment atau eksperimen.
Lihat gambar 12

O1 X O2
Gambar 12
Desain Pre-test and Post-test Group
(Suharsimi Arikunto, 2006:85)
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3.2

Variabel penelitian
Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006 : 118). Definisi variabel
adalah konsep tentang rumusan variabel penelitian sebagai dasar pegangan dalam
mengukur data. Tujuan penjabaran definisi operasional variabel adalah untuk
menghindari kesalahpahaman pengertian tentang variabel yang menjadi kajian
dalam pelaksanaan penelitian. Variabel yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah :
1) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah drill dribble tanpa melihat bola.
2) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan kemampuan dribble
tanpa melihat bola.
3.3

Populasi, Sampel, Teknik Penarikan Sampel

3.3.1

Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya
merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi
populasi atau studi sensus (Suharsimi arikunto, 2006 : 130). Berdasarkan
pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota
ekstrakulikuler bolabasket putra SMP Negeri 1 Pati tahun 2010/2011 yaitu 20
siswa.
3.3.2

Sampel
Setelah menentukan populasi, peneliti memilih sampel yang merupakan

langkah yang sangat penting dalam melaksanakan penelitian. Sampel adalah
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sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah yang
mewakili populasi. Kadar representatif suatu sampel menetukan validitas hasil
secara umum (Suharsimi Arikunto, 2006:131). Maka dalam pengambilan sampel
yang digunakan yaitu keseluruhan populasi.

3.3.3

Teknik Penarikan Sampel
Penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti pada dasarnya harus

mengetahui jenis dasar apa yang harus dipakai. Dengan demikian peneliti akan
memperoleh hasil yang relevan terhadap obyek yang akan diteliti sehingga dapat
dipercaya. Menurut Sudjana (2005 : 7-8) bahwa data harus betul-betul “jujur”,
yakni kebenarannya harus dapat dipercaya. Karena jumlah populasi dalam
penelitian ini relatif kecil yaitu anggota siswa putra peserta ekstrakulikuler basket
SMP Negeri 1 Pati tahun 2010/2011 sejumlah 20 orang, sehingga diambil semua
subyek penelitiannya yaitu 20 orang.

3.4

Instrumen Penelitian
Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya baik, dalam arti
lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsimi
Arikunto, 2006 : 150). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes
pengukuran kemampuan. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat
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yang lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan
intelegensi, kemampuan/bakat yang dimiliki individu/kelompok (Suharsimi
Arikunto, 2006 : 150).
Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kecepatan,
tes kelincahan, tes kemampuan yang dirangkum menjadi satu yaitu tes
ketrampilan menggiring bola basket dan menggunakan pola group pre-testtreatmen-post-test eksperimen.
Prasyarat

sebelum

pelaksanaan

pre-test,

treatmen

dan

post-test

peningkatan kemampuan dribble basket antara lain sebagai berikut :
a.

Pakaian
Testi harus menggunakan pakaian olahraga yang layak (berupa t-shirt

dan celana pendek). Dengan alas kaki di sepatu olahraga, pakaian ini sebaiknya
digunakan untuk seluruh tes.
b.

Persiapan sebelum tes
Testi harus diberi informasi sebelumnya mengenai tugas-tugas dan tujuan

melakukan tes tersebut. Melakukan pemanasan secara menyeluruh termasuk
aktifitas aerobik ringan dan peregangan baik pada tubuh bagian atas maupun
bawah. Dalam tiap kesempatan tes, testi didorong agar melakukan yang terbaik,
berikan dorongan-dorongan sewaktu testi melakukan tes tersebut.
3.4.1 Pre Test (Tes awal)
Tes awal dilaksanakan pada hari rabu tanggal 26 January 2011 pukul
15.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di lapangan bola basket SMP N I
Pati, Jl Raya Pati-juawana km 2. Sebelum melakukan kegiatan tes, sampel diberi
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pemanasan terlebih dahulu oleh petugas. Pada saat pemanasan sedang dilakukan
petugas yang lain mempersiapkan lapangan yang akan digunakan untuk tes dan
blangko pencatat hasil. Selanjutnya siswa diberi penjelasan serta contoh
pelaksanaan dribble tanpa melihat bola.
Pada prinsipnya latihan dalam penelitian ini adalah meningkatkan
kemampuan untuk terampil dalam menggiring bola. Tes diukur dengan cara
dribble zig-zag acak yang dibatasi dengan waktu dan berapa banyak rintangan
yang dilalui. Lihat gambar 13
Pelaksanaan :
1. Siswa berdiri dengan bola di belakang garis start.
2. Setelah aba-aba “ya”, siswa menggiring bola melalui enam rintangan dengan
rute seperti terlihat pada gambar.
3. Siswa diberi waktu 30 detik untuk melewati rintangan sebanyak dan secepat
mungkin.
4. Apabila setelah siswa mencapai titik start kembali waktu 30 detik belum habis,
maka siswa melanjutkan menggiring bola dengan rute seperti semula.
5. Skor ditentukan oleh jumlah rintangan yang mampu dilalui siswa, apabila
siswa melakukan salah menggiring bola dengan rute yang salah, maka tes harus
diulang.
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Gambar 13
Rute Tes Mengiring Bola Basket
(Muhajir, 2004:204)

Tabel 1 Skor / Parameter Keterampilan Mengiring Bola
Nilai
12 >
8 - 11
<8

Kategori
Baik
Sedang
Kurang

3.4.2 Treatmen ( Perlakuan )
Agar memperoleh hasil yang bermanfaat maka dibutuhkan jangka waktu
tertentu. Dalam penelitian ini penulis menetapkan frekuensi latihan untuk satu
minggu empat kali latihan yaitu hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Frekuensi
latihan ini sesuai dengan pendapat M. Sajoto (1995 : 138) yang mengutip
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pendapat Brooks dan Fahey menyatakan bahwa “Latihan hendaknya dengan
frekuensi antara tiga sampai lima kali perminggu….”
Pemberian latihan makin lama makin meningkat frekuensi latihannya guna
mencapai hasil yang optimal, yaitu dengan menambah jumlah repetisi disetiap
pertemuan. Di sini penulis menetapkan waktu penelitian 12 kali pertemuan
ditambah dua kali tes yaitu tes awal dan tes akhir. Pemberian latihan dimulai pada
hari sabtu 29 Januari 2011 sampai 17 Febuari 2011, dilaksanakan pada hari Senin,
Selasa, Kamis, dan Sabtu pada pukul 14.30 - selesai. Sebelum melakukan
treatmen, sampel diberi pemanasan terlebih dahulu oleh petugas. Selanjutnya
siswa peserta ekstrakulikuler diberi penjelasan mengenai semua program latihan
yang akan dilakukan. Kegiatan latihan dalam penelitian ini meliputi 3 hal yang
pokok yaitu :
a.

Warming up (pemanasan)
Sebelum melakukan latihan inti terlebih dahulu diberikan pamanasan

atau latihan pendahuluan terhadap sampel dengan tujuan untuk mempersiapkan
kondisi fisik dan mental untuk menghadapi latihan yang akan dilakukan agar tidak
terjadi cedera. Pemanasan sangat diperlukan untuk menyiapkan kondisi tubuh
sebelum latihan inti dimulai. Pemanasan dalam penelitian ini meliputi lari keliling
lapangan, latihan penguluran atau peregangan (stretching).
b.

Latihan inti
Latihan inti yang akan diberikan adalah

melakukan dribble jangan

menundukkan pandangan untuk melihat bola, gunakanlah mata dan pandangan
sekeliling untuk memperhatikan lapangan dan rekan-rekan tim. Usahakan untuk
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dapat merasakan bola dengan mempercayai tanganmu. Gunakanlah telapak
jemari, bola harus bersentuhan dengan telapak jemari setiap kali memantul dan
jangan melakukan dribble menggunakan telapak tangan. Melakukan dribble bola
kira-kira setinggi pinggang untuk mempertahankan kontrol. Pantulkan bola ke
depan, ketika melakukan dribble bola ke arah lawan dengan kecepatan penuh,
pantulkan bola ke depan untuk mengimbangi tubuhmu yang bergerak maju.
Melakukan program latihan yang telah disusun dari dasar teori Peter J.L
Thampson, 1991:78 untuk program latihan atlet umur 14 tahun antara lain :
Program drill/latihan dalam 3 minggu
Sabtu, 29 Januari

Senin, 31 Januari

Selasa, 1 Febuari

Kamis, 3 Febuari

2011

2011

2011

2011

(14.30 - Selesai)

( 14.30 – Selesai )

( 14.30 – Selesai )

( 14.30 – Selesai )

- Pemanasan 10

- Pemanasan 10

- Pemanasan 10
menit
- Dribel berjalan

- Pemanasan 10
menit
- Dribel berjalan

menit
- Dribel cepat ke

menit
- Dribel cepat ke

ke depan

serong kanan

depan

depan

menggunakan

depan

menggunakan

menggunakan

tangan kanan

menggunakan

tangan kanan

tangan kanan

tanpa melihat

tangan kiri tanpa

tanpa melihat

kiri bergantian

bola, 1 lap.

melihat bola 1

bola, 1 lap.

tanpa melihat

penuh (3 Set, @

lap. penuh (3

penuh (3 Set, @

bola, 1 lap.

10,8,6 Repetisi)

Set,@ 10,8,6

10,8,6 Repetisi)

penuh (3 Set,@

- Dribel cepat ke

10,8,6 Repetisi)

- Dribel berjalan
ke depan

Repetisi)
- Dribel berjalan

depan

- Dribel pola zig-

menggunakan

serong kiri depan

menggunakan

zag tanpa

tangan kiri tanpa

menggunakan

tangan kiri

melihat bola 1
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melihat bola 1

tangan kanan

tanpa melihat

lap. penuh (2

lap. penuh (3 Set,

tanpa melihat

bola, 1 lap.

set,@ 10,8,6

@ 10,8,6 Rep)

bola, 1 lap.

penuh (3 Set, @

repetisi)

- Istirahat dan

penuh (3 set,@

10,8,6 repetisi)

motivasi 10

10,8,6 repetisi)

menit
- Dribel berjalan
serong kanan
depan

- Istirahat dan
motivasi 10
menit
- Dribel berjalan

- Istirahat dan
motivasi 10
menit

- Istirahat dan
motivasi 10
menit
- Dribel

- Dribel dalam

melingkar tanpa

segi empat

melihat bola (3

menggunakan

serong kiri depan

tanpa melihat

set,@ 10,8,6

tangan kanan

menggunakan

bola (3 set,

repetisi)

tanpa melihat

tangan kiri tanpa

@10,8,6

- Dribel cepat

bola 1 lap. penuh

melihat bola, 1

repetisi)

man to man

(3 Set, @ 10,8,6

lap. penuh (3

- Dribel cepat

Repetisi)

set,@ 10,8,6

man to man

repetisi)

(3set@10,8,6)

- Dribel berjalan
man to man
(3set, @8,6 Rep)
- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

- Dribel berjalan
mundur tanpa
melihat
bola,1/2lap. (3
Set,@ 10,8,6
Rep)
- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

(3set@8,6)
- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit
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Sabtu, 5 Febuari

Senin, 7 Febuari

Selasa, 8 Febuari

Kamis, 10

2011

2011

2011

Febuari 2011

(14.30 – Selesai)
- Pemanasan 10
menit
- Dribel cepat ke

(14.30 – Selesai)
- Pemanasan 10
menit
- Man to man

(14.30 – Selesai)
- Pemanasan 10
menit
- Dribel pola zig-

(14.30 – Selesai)
- Pemanasan 10
menit
- Dribel cepat ke

depan

dribble (dribel

zag tanpa

depan

menggunakan

satu lawan satu)

melihat bola 1

menggunakan

tangan kanan kiri

(3 set,@10,8,6

lap. penuh

tangan kanan

bergantian tanpa

repetisi).

(3set,@10.8.6

kiri bergantian

repetisi)

tanpa melihat

melihat bola, 1

- Kontrol dan

lap. penuh (3Set,

kecepatan

@10,8,6 Rep)

dribble (3

dribble (dribel

penuh (2 Set,@

set,@10,8,6 Rep)

satu lawan satu)

6 Repetisi)

- Dribel pola zig-

- Man to man

zag tanpa melihat - Istirahat dan

(2set,@ 6

bola 1 lap. penuh

motivasi 10

Repetisi)

(2 set,@ 6 Rep)

menit

- Dribel melingkar

- Retreat dribble

- Kontrol dan

bola (2set,@

repetisi)

8 repetisi)

kecepatan
dribble (3set,@
10,8,6 Rep)
- Istirahat dan
motivasi 10
menit
- Lay up
(3set,@10,8,6
Rep)

melihat bola 1
(2set,@ 6 Rep)

dribble (2set,@

- Kontrol dan

zag tanpa
lap. penuh

(3 set, @ 8
- Lay up

- Dribel pola zig-

kecepatan

tanpa melihat
6Rep)

bola, 1 lap.

- Retreat dribble

- Man to man
dribble (dribel

(3set,@8,6,4

(2set @6

satu lawan satu)

Rep)

Repetisi)

(2 set,@6 Rep)

- Permainan 15
menit

- Lay up (2set,@
6 repetisi)

kecepatan
dribble (2set,@

- Pendinginan 5
menit

- Kontrol dan

- Istirahat dan
motivasi 10
menit
- Change of pace
dribble (3

6 repetisi)
- Retreat dribble
(2set,@6 Rep)
- Change of pace
dribble (2set,@
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set,@10,8,6

- Permainan 15
menit

Rep)

- Pendinginan 5

- Permainan 15

menit

menit
- Pendinginan 5
menit

6 repetisi)
- Istirahat dan
motivasi 10
menit
- Jab-Step
dribble
(3set,@10,8,6
repetisi)
- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

Sabtu, 12 Febuari

Senin, 14 Febuari

Selasa, 15 Febuari

Kamis, 17

2011

2011

2011

Febuari 2011

(14.30 – Selesai)

(14.30 – Selesai)

(14.30 – Selesai)
- Pemanasan 10
menit
- Dribel pola zig-

(14.30 – Selesai)
- Pemanasan 10
menit

- Pemanasan 10
menit

- Pemanasan 10
menit

- Kontrol dan

- Kontrol dan

- Kontrol dan

zag tanpa melihat

kecepatan

kecepatan

kecepatan

bola 1 lap. penuh

dribble (2set,@6

dribble (2set,

dribble (2set,@

(2set,@ 6 Rep)

repetisi)

@ 6 repetisi)

8 repetisi)

- Man to man
dribble (dribel
satu lawan satu)
(2set,@ 6 Rep).
- Kontrol dan
kecepatan
dribble (2set,@ 6
repetisi)
- Retreat dribble
(2 set,@6 Rep)

- Retreat dribble

- Retreat dribble

- Retreat dribble

(2set, @6 Rep)

(2set,@6 Rep)

(2set,@6 Rep)

- Change of pace

- Change of pace

dribble (2set,@ 6

dribble (2set,@

dribble (2set,@

repetisi)

6 repetisi)

6 Repetisi)

- Change of pace

- Jab-Step dribble
(2set, @ 6 Rep)
- Between the legs

- Jab-Step
dribble (2set,@

dribble (2set,@

6 repetisi)

6 Repetisi)

dribble (2set,@ 6 - Between the
repetisi)

- Jab-Step

legs dribble

- Between the
legs dribble
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- Change of pace

- Istirahat dan

dribble (2set,@ 6

motivasi 10

repetisi)

menit

- Jab-Step dribble
(2set, @ 6 Rep)
- Istirahat dan
motivasi 10
menit
- Between the legs
dribble (3

- Crossover

(2set, @ 6 Rep)
- Crossover

(2set,@6 Rep)
- Crossover

dribble (3set,@

dribble (2set,@

10,8,6 Repetisi)

6 Repetisi)

dribble (3 set,@

- Istirahat dan

10,8,6 Repetisi)

motivasi 10

dribble/spin

menit

dribble (2set,@

- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

set,@10,8,6 Rep)
- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

- Reverse
dribble/spin

- Reverse

6 repetisi)
- Istirahat dan

dribble (3 set,

motivasi 10

@10,8,6 Rep)

menit

- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

- Behind the back
dribble (3set,@
10,8,6 Rep)
- Permainan 15
menit
- Pendinginan 5
menit

Keterangan :
1. Dribble pola zig-zag
Para pemain secara berturut-turut membawa bola dengan tangan kanan,
melewati kursi atau kerucut sesuai arah panah seperti nampak pada gambar 14.
tujuan pola ini adalah melatih kemahiran membawa bola secara berganti-ganti
dengan tangan kanan dan kiri serta membiasakan dribble tanpa melihat bola.
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Gambar 14
Dribble zig-zag satu lapangan
(Nuril Ahmadi, 2007 : 27)
2. Dribble dalam segi empat
Sekelompok pemain beriringan membawa bola dengan tangan kanan
mengelilingi garis batas lapangan basket. Setelah satu putaran, arah dribble
berbalik dan bola dibawa dengan tangan kiri. Tujuan pola ini adalah menguasai
teknik dribble dengan tangan kanan dan kiri. Lihat gambar 15

Gambar 15
Dribble segi empat
(Nuril Ahmadi, 2007 : 26)
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3. Dribble melingkar
Para pemain secara berturut-turut membawa bola dengan tangan kanan,
berputar mengitari petak tembakan bebas dan lingkaran tengah. Pada saat
berputar, muka menghadap ke tengah lingkaran. Setelah itu dribble dilakukan
dengan tangan kiri, berputar mengikuti arah jarum jam. Tujuan pola ini adalah
melatih dribble sambil berputar. Latihan mula-mula dilakukan dengan tangan
kanan kemudian dengan tangan kiri. Lihat gambar 16

Gambar 16
Dribble melingkar
(Nuril Ahmadi, 2007 : 27)
c.

Cooling down (Penenangan)
Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan kondisi tubuh kedalam semula

atau sebelum latihan, Sehingga ketegangan-ketegangan otot akan berkurang
secara berangsur-angsur dan kemungkinan terjadinya rasa sakit dapat dihindari.
Selain itu pada tahap penenangan juga diadakan evaluasi secara keseluruhan
terhadap subyek tentang latihan yang akan dilakukan.
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3.4.3 Post test (tes akhir)
Setelah menjalani latihan maka dilaksanakan post test atau tes akhir
terhadap obyek. Pelaksanaan tes akhir ini dilaksanakan pada hari sabtu
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Febuari 2011 pada pukul 15.00 WIB sampai selesai. Tes yang digunakan yaitu tes
menggiring bola secara keseluruhan seperti pada tes awal. Tujuan diberikan tes
akhir adalah untuk mengetahui perbedaan hasil latihan yang dicapai testi.
Pada tahap ini dilakukan analisis data berdasarkan hasil tes menggiring
bola yang dilakukan oleh sampel. Analisis yang digunakan adalah teknik t-tes,
yang membandingkan antara tes awal atau sebelum dilakukan tindakan dengan
post test atau setelah dilakukan tindakan. Setelah diketahui t-hitung kemudian
dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini digunakan sebagai dasar untuk
menetapkan diterima atau ditolaknya hipotesis yang diajukan.

3.5

Prosedur Penelitian

3.5.1 Pengajuan tema skripsi
Langkah awal sebelum penelitian dilakukan adalah mengajukan usulan
tema skripsi kepada ketua jurusan setelah ketua jurusan menyetujui usulan tema
skripsi, maka dari jurusan menentukan pembimbing yang akan membimbing
penulis dalam pembuatan skripsi.
3.5.2 Pembuatan rancangan penelitian
Setelah mendapat surat tugas dari jurusan penulis memberikan surat
tersebut kepada pembimbing yang ditunjuk oleh jurusan. Dan bersamaan dengan
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itu penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing mengenai judul,
rancangan skripsi, penelitian dan penulisan skripsi.
3.5.3 Persiapan penelitian
Rancangan skripsi yang telah disetujui oleh kedua dosen pembimbing
diajukan ke jurusan untuk mendapatkan surat ijin penelitian. Setelah surat ijin
diterbitkan penulis menyampaikan surat tersebut kepada SMP yang akan dijadikan
obyek penelitian
3.5.4 Pelaksanaan penelitian
Pada hari sabtu tanggal 22 januari 2011, peneliti mendapatkan surat ijin
penelitian dari LITBANG (Kantor Penelitian dan Pengembangan) kota Pati,
selanjutnya peneliti datang ke SMP Negeri 1 Pati pada hari senin tanggal 24
januari 2011 untuk meminta ijin penelitian, dari pertemuan itu peneliti
memperoleh kesepakatan mengawali penelitian pada hari rabu tanggal 26 januari
2011.

3.6

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian
Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian ini antara lain :

3.6.1 Faktor Kesungguhan.
Kesungguhan dalam mengikuti tes ini akan sangat mempengaruhi hasil
tes. Untuk memperkecil faktor ini maka peneliti mengambil langkah-langkah yang
dirasakan cukup efektif dan efisien dalam memaksimalkan hasil penelitian, antara
lain :
a. Memberikan pengarahan tentang maksud dan tujuan dari penelitan ini bagi
peneliti dan siswa sebagai obyek peneltian.
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b. Memberikan pengawasan kepada peserta pada saat jalannya penelitian.
c. Memberikan motivasi yang berupa dengan memberikan minuman, jajan, dan
makanan.
3.6.2 Faktor Kemampuan Anak.
Masing-masing siswa peserta ekstrakulikuler bola basket mempunyai
kemampuan berbeda-beda. Untuk bisa mengoptimalkan hasil dari penelitian ini
maka peneliti mengambil langkah aktif dalam menghadapi kemampuan siswa
yang berbeda agar dapat dicapai hasil yang maksimal, antara lain dengan
memberikan pengarahan kepada siswa dalam melaksakan tes secara benar, efektif
dan efiesien.
3.6.3 Faktor Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini ada bermacam-macam. Namun
ada beberapa alat yang mempunyai standar ukuran yang baku antara lain
stopwatch dan roll meter.
3.6.4 Faktor Penguji
Faktor penguji/pengambil data sangat menentukan hasil yang dicapai.
Untuk menyamakan persepsi dalam proses pengambilan data maka peneliti
mengambil langkah-langkah antara lain dengan memberikan arahan kepada
penguji dan pengambil data dari mahasiswa FIK dengan alasan mereka telah
menempuh mata kuliah tes dan pengukuran dalam olahraga.
3.7

Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam penelitian yang

berfungsi untuk memperoleh suatu kesimpulan masalah yang diteliti. Data yang
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sudah terkumpul tidak berarti apa-apa bila tidak diolah. Oleh karena itu perlu
analisis data tersebut. yang dimaksud metode analisis data dalam penelitian ini
adalah cara pengolahan data yang terkumpul untuk dapat disimpulkan statistik,
dengan analisis statistik maka obyektifitas hasil penelitian akan lebih terjamin.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian eksperimen, dengan menggunakan pre-test dan post-test
one group design. Untuk testing signifikansi, maka digunakan t-test.

Dimana

r =

{ΝΣΧ

ΝΣΧΥ
2

− (ΣΧ

Dan

Keterangan :
X1 = rata-rata nilai posttest.
X2 = rata-rata nilai pretest.

− (ΣΧ

)(ΣΥ )

)2 }{ΝΣΥ

2

− (ΣΥ

)2 }
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r

= korelasi antara data pretest dengan data posttest.

n = banyaknya jumlah sampel.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1

Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum SMP Negeri 1 Pati

Secara geografis SMP Negeri 1 Pati berada di Jalan Raya Pati-Juwana
km 2 Pati yang didirikan sejak tahun 1955 dengan tujuan utama mendidik anakanak agar memperoleh prestasi yang setinggi-tingginya dan memperoleh ilmu
pengetahuan yang sebanyak-banyaknya.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan
tingkat kemampuan teknik dasar dribble bola basket siswa peserta ekstrakulikuler
bola basket SMP Negeri 1 Pati tahun 2011. Penelitian ini dilakukan pada 20 siswa
putra ekstrakulikuler bola basket SMP Negeri 1 Pati yang sebagai sampel
penelitian.
4.1.1.2 Jumlah Siswa Peserta Ekstrakulikuler
Tabel 2 Jumlah Siswa Putra Peserta Ekstrakulikuler SMP Negeri 1 Pati Tahun
2010/2011
No Nama
P/L
Tinggi tubuh/Berat
badan
1. Jova hevasuda
L
175/61
2. Alif Abdullah
L
152/38
3. Indra Bayu setiawan
L
160/47
4. Emir Nugroho
L
165/47
5. Azumardiyanto
L
160/48
6. Hanif Raka Apiyu
L
162/52
7. Ramdhan Yuda Yuana
L
173/61
8. Martino Adi Sudrajat
L
174/63
9. Bagas Dwi Mawardi
L
172/72
10. Rayan Quldi
L
170/58
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Muhamad Alif
Ade Kusuma
Dili Aldamas
Farid Indra Wahyu
Cahyo Panji Kumoro
Farid Habib Kamaludin
Fery Arianto
Fajar Hadi Wibowo
Faizal Anwar
Arga Prasetya

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

168/56
173/61
165/60
160/46
168/55
170/60
168/55
158/41
157/43
160/51

4.1.2 Deskriptif Data Penelitian.
Hasil penelitian eksperimen di SMP Negeri 1 Pati, peneliti dan
kolaborator melakukan observasi terhadap proses pelatihan basket dalam upaya
meningkatkan kemampuan dribble atas permainan bola basket dengan
implementasi drill dribble bola basket tanpa melihat bola pada siswa putra
ekstrakulikuler di SMP Negeri 1 Pati yang dilakukan selama tiga proses. Proses I
yaitu pre test dilaksanakan 1 kali pertemuan, proses II yaitu treatment
dilaksanakan 12 kali pertemuan, dan proses III yaitu post test dilaksanakan 1 kali
pertemuan. Pengujian pertama pada pre test maupun pada posttest dilakukan dua
kali, nilai yang terbaik yang akan diambil dan diolah pada analisis data.
Hasil penelitian tentang peningkatan kemampuan dribble bola basket pada
siswa putra ekstrakulikuler bola basket SMP Negeri 1 Pati tahun pelajaran
2010/2011 terangkum dalam tabel berikut.
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Tabel 3 Hasil Pre test kemampuan siswa dalam teknik dribble bola basket.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
Jova hevasuda
Alif Abdullah
Indra Bayu setiawan
Emir Nugroho
Azumardiyanto
Hanif Raka Apiyu
Ramdhan Yuda Yuana
Martino Adi Sudrajat
Bagas Dwi Mawardi
Rayan Quldi
Muhamad Alif
Ade Kusuma
Dili Aldamas
Farid Indra Wahyu
Cahyo Panji Kumoro
Farid Habib Kamaludin
Fery Arianto
Fajar Hadi Wibowo
Faizal Anwar
Arga Prasetya
Nilai minimal
Nilai maksimal
Rata rata

Dari data diatas

Hasil Pre test / tes
awal
1
11
5
7
6
6
6
6
5
7
7
7
10
7
8
8
11
6
8
9
7
5
11
7.35

2
13
6
6
9
6
9
7
6
8
8
8
12
8
9
10
11
8
10
9
8
6
13
8.55

Nilai
terbaik
13
6
7
9
6
9
7
6
8
8
8
12
8
9
10
11
8
10
9
8
6
13
8.6

diperoleh keterangan tentang data pre test sebagai

berikut. Untuk tes pertama nilai minal 5 nilai maksimal 11 dan nilai ratarata 7,35,
sedangkan untuk tes kedua diperoleh keterangan nilai minimal 6, nilai maksimal
13 dan nilai rata-rata 8,85. Setelah diambil nilai terbaik dari tes 1 dan tes 2
diperoleh nilai minimal data pre test 6 nilai maksimal 13 dan rata-ratanya 8,6.
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Hasil ini menunjukan bahwa secara keseluruhan kemampuan siswa dalam tenik
dribble bola basket masih dalam kategori sedang dan masih perlu ditingkatkan.
Tabel 4 Hasil Post test kemampuan siswa dalam teknik dribble bola basket.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nama
Jova hevasuda
Alif Abdullah
Indra Bayu setiawan
Emir Nugroho
Azumardiyanto
Hanif Raka Apiyu
Ramdhan Yuda
Yuana
Martino Adi Sudrajat
Bagas Dwi Mawardi
Rayan Quldi
Muhamad Alif
Ade Kusuma
Dili Aldamas
Farid Indra Wahyu
Cahyo Panji Kumoro
Farid Habib
Kamaludin
Fery Arianto
Fajar Hadi Wibowo
Faizal Anwar
Arga Prasetya
Nilai minimal
Nilai maksimal
Rata rata

Hasil Post test / tes
akhir

Nilai
terbaik

1
15
12
11
13
10
13

2
16
13
12
14
11
14

14

13

14

12
10
12
14
15
11
14
11

13
13
14
15
16
12
15
10

13
13
14
15
16
12
15
11

12

11

12

13
14
11
10
10
15
12.35

12
15
14
12
10
16
13.25

13
15
14
12
11
16
13.45

16
13
12
14
11
14

Dari data diatas diperoleh keterangan tentang data post test sebagai
berikut. Untuk tes pertama nilai minimal 10 nilai maksimal 15 dan nilai rata-rata
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12,35, sedangkan untuk tes kedua diperoleh keterangan nilai minimal 10, nilai
maksimal 16 dan nilai rata-rata 13,25. Setelah diambil nilai terbaik dari tes 1 dan
tes 2 diperoleh nilai minimal data post test 11 nilai maksimal 16 dan rata-ratanya
13,45. Hasil ini menunjukan bahwa secara keseluruhan kemampuan siswa dalam
teknik dribbe bola basket setelah diberikan latihan drill dribble bola basket tanpa
melihat bola termasuk dalam kategori baik peningkatan kemampuan siswa dalam
dribble bola basket sebesar 4, 85 point.
4.1.3 Uji Normalitas data pre test.
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data menelitian
membentuk pola distribusi normal atau tidak. Selain itu uji normalitas juga
merupakan uji prasyrat sebelum dilakukan uji perbedaan data pre test dan data
post test menggunakan uji beda paired t-test. Hasil output dari pengujian
normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut.
Tabel 5 Uji normalitas data.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Pretest
N

Posttest

20

20

8.6000

13.4500

1.90291

1.50350

Absolute

.174

.143

Positive

.174

.133

Negative

-.126

-.143

Kolmogorov-Smirnov Z

.777

.638

Asymp. Sig. (2-tailed)

.582

.810

Normal Parametersa

Mean
Std. Deviation

Most Extreme Differences

a. Test distribution is Normal.
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Analisis data hasil Output :
 Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut :
H0 : Data berdistribusi normal
H1 : Data tidak berdistribusi normal
 Kriteria penerimaan H0
H0 diterima jika nilai sig (2-tailed) ≥ 5%.
Dari tabel diperoleh nilai sig untuk data pretest = 0,582 = 58,2% ≥ 5% ,
jadi H0 diterima. Artinya data pre test berdistribusi normal. nilai sig untuk data
posttest = 0,810 = 81% ≥ 5% , jadi H0 diterima. Artinya data posttest berdistribusi
normal. Dengan kata lain pengujian hipotesis menggunakan paired sampel tes
dapat dilakukan.
4.1.4 Pengujian hipotesis.
Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah dugaan
sementara peneliti tentang adanya perbedaan kemampuan siswa dalam teknik
dribble bola basket sebelum dan setelah diberikan latihan drill dribble bola basket
tanpa melihat bola benar atau tidak. Dalam penelitian ini pengujian hipotesis
dilakukan menggunakan uji beda paired ttest. Uji paired ttest digunakan karena
pada penelitian ini sampel penelitian untuk mendapat data pre test dan data post
test adalah sama.
Tabel 6 Deskriptif Data Penelitian.
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

Pretest

8.6000

20

1.90291

.42550

Posttest

13.4500

20

1.50350

.33619
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Dari tabel diatas diperoleh keterangan rata rata nilai pre test=8,6 dengan
simpangan baku = 1,9 rata nilai-postest =13,45 dengn simpangan baku = 1,5.
Tabel 7 Correlasi data pretest dan data posttest.
Paired Samples Correlations
N
Pair 1

Correlation

Pretest & Posttest

20

Sig.

.508

.022

Dari tabel diatas diperoleh keterangan korelasi antara nilai pre test
dengan nilai post test sebesar 0,508 dengan nilai msigifikan 0,022. Jadi ada
hubungan yang signifikan antara data pre test dan data post test. Hal ini berarti
siswa yang memiliki kemampuan dribble bola yang tinggi sebelum diberikan
latihan drill dribble bola basket tanpa melihat bola cenderung akan memperoleh
kemampuan dribbe bola yang lebih tinggi pula setelah diberikan latihan drill bola
basket jika dibandingkan siswa yang memiliki kemampuan drill bola basket yang
lebih rendah. Dengan kata lain drill bola basket tanpa melihat bola dapat
menunjang kemampuan teknik dasar bola basket siswa SMP Negeri 1 Pati.

Table 8 Uji perbedaan 2 rata-rata.
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence
Interval of the

Mean
Pair

Posttest -

1

Pretest

4.85000

Std.

Std. Error

Deviation

Mean

1.72520

.38577

Difference

Sig. (2t

Lower

Upper

4.04258

5.65742 12.572

df

tailed)

19

.000
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Ha : Metode latihan drill dribble tanpa melihat bola dapat meningkatkan
kemampuan dribble bola basket.
Ho :

Metode latihan drill dribble tanpa melihat bola tidak dapat
meningkatkan kemampuan dribble bola basket.

Kriteria pengambilan keputusan:
Dengan tingkat kepercayaan = 95% atau (α) = 0,05. Banyaknya sampel =
20 dan banyaknya siswa untuk kelas kontrol = 35 diperoleh ttabel =

.

H0 diterima apabila ttabel ≤ thitung ≤ ttabel.
H0 ditolak apabila (thitung < – ttabel atau thitung > ttabel)
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung = 12,57 > 2,093
=ttabel, jadi dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan pada kemampuan
siswa dalam dribble bola antara sebelum diberikan metode drill dribble tanpa
melihat bola dengan setelah diberikan drill dribble tanpa melihat bola dimana
kemampuan siswa dalam mendribel bola setelah diberikan latihan drill dribble
tanpa melihat bola lebih baik dibandingkan sebelum diberikan latihan drill dribble
tanpa melihat bola. Dengan kata lain Metode latihan drill dribble tanpa melihat
bola dapat meningkatkan kemampuan dribble bola basket siswa SMP Negeri 1
Pati.

4.2

Pembahasan
Dari Dari hasil penelitian diatas diperoleh keterangan nilai rata – rata

kemampuan dribble bola basket siswa SMP N 1 Pati sebelum diberikan latihan
drill drible tanpa melihat bola sebesar 8,6 dan setelah diberikan latihan drill
dribble tanpa melihat bola kemampuan dribble bola basket siswa meningkat
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menjadi 13,45. Pada pengujian perbedaan dua rata-rata menggunakan paired
sampel tes diperoleh nilai t hitung = 12,572 >2,093 =ttabel ha ini berarti terjadi
perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa dalam mendribel bola antara
sebelum diberikan metode dribble tanpa melihat bola dengan setelah diberikan
dribble tanpa melihat bola dimana kemampuan siswa dalam mendribel bola
setelah diberikan latihan dribble tanpa melihat bola lebih baik dibandingkan
sebelum diberikan latihan dribble tanpa melihat bola.
Perubahan hasil kemampuan dribble siswa ini dikarenakan latihan yang
terprogram selama lebih dari satu bulan latihan. Menurut Sage dalam skripsinya
exta wanly (2010:64) mengatakan bahwa latihan sama dengan belajar, sedangkan
belajar berhubungan dengan memori atau penyimpanan informasi. Informasi
tersebut dapat dipanggil kembali yang disebut lupa. Dalam hal ini belajar berarti
mempengaruhi memori yang tersimpan dan informasi yang dipelajari sebelumnya.
Sedangkan Harsono (1998:101) menambahkan bahwa latihan adalah proses yang
sistematif dari berlatih dan bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang dengan
kian hari kian menambah jumlah bebannya. Sistematis yang dimaksud adalah
terencana, sesuai jadwal, secara metodis atau dari mudah ke sukar, dari yang
sederhana ke komplek. Berulang-ulang maksudnya adalah agar gerakan-gerakan
yang semula sukar diilakukan menjadi semakin mudah,otomatis dan reflektif
pelaksanaanya sehingga semakin menghemat energi. Kian hari maksudnya adalah
setiap kali, secara periodik, segera setelah tiba saatnya untuk ditambah bebannya,
jadi bukan harus setiap hari.
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Latihan dribble tanpa melihat bola berarti testee melakukan pengulanganpengulangan bentuk dribble. Pengulangan ini menghasilkan suatu kebiasaan
sehingga testee akan lebih baik hasil dribble nya bila dibandingkan dengan
sebelum latihan dengan metode dribble tanpa melihat bola. Metode Latihan
dribble tanpa melihat bola ini juga sesuai dengan prinsip beban latihan yang
bertambah selalu memanfaatkan FIW (Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga,
2007:34) :
F adalah huruf dari Frekuensi. Menambah beban latihan dapat dilakukan
dengan menambah frekuensi latihan. Dalam penelitian ini semula kegiatan
ekstrakulikuler dilakukan 1 kali dalam seminggu menjadi 3 sampai 4 kali
seminggu. I adalah huruf dari Intensitas latihan. Intensitas latihan disini adalah
kualitas latihan. Dalam penerapan prinsip ini, peneliti menambahkan pengetahuan
mengenai teknik dribble antara lain modifikasi teknik dribble seperti retreat
dribble, change of pace dribble, jab step dribble, between the legs dribble,
crossover dribble, spin dribble, dan behind the back dribble.
W adalah huruf dari Waktu. Yang dimaksud dengan waktu disini adalah
lamanya sesi latihan. Waktu sesi latihan adalah waktu yang dibutuhkan untuk
melaksanakan aktifitas latihan, tidak termasuk waktu untuk istirahat. Pada
program treatment penelitian ini, minggu pertama testee mempunyai 364
pengulangan/repetisi, minggu kedua 382 pengulangan dan minggu ketiga 400
pengulangan sesuai penjabaran yang dikatakan Harsono diatas yaitu Latihan yang
dilakukan secara berulang-ulang dengan kian hari kian menambah jumlah
bebannya untuk mendapatkan peningkatan kemampuan dribble siswa putra
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ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 1 Pati. Dari uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa latihan dribble tanpa melihat bola tidak bisa dilakukan secara
instan,tetapi dilakukan tahap demi tahap, yaitu dari latihan yang sangat ringan
semakin lama semakin berat. Hal ini sesuai dengan prinsip beban bertambah,
dimana latihan yang dilakukan dianjurkan untuk dimulai dengan beban yang
ringan lebih dahulu baru kemudian dilakukan semakin lama semakin berat, maka
akan ada perubahan hasil sebelum treatment dengan setelah melakukan treatment.
Pada latihan yang terprogram ini didapatkan pengulangan 1146 kali dan
sudah memenuhi apa yang dikatakan oleh A. Kamiso (1991:21) yaitu latihan
dengan pengulangan sejumlah 1126 kali akan menjadikan otomatisasi gerak.
Artinya bahwa latihan yang diulang-ulang terus-menerus secara sistematis dan
dari tahapan yang mudah sampai ke taraf yang sulit dengan memenuhi sejumlah
1126 kali pengulangan menggunakan metode dribble tanpa melihat bola akan
menjadikan gerak otomatis atau gerak reflek teknik dribble pada permainan bola
basket. Maka benar bahwa latihan dribble tanpa melihat bola bisa meningkatkan
kemampuan teknik dribble, dengan dibuktikan melakukan latihan dengan
pengulangan sebanyak 1146 kali dan setelah treatment dengan diadakannya post
test didapatkan ada peningkatan kemampuan dribble pada siswa putra
ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2010/2011 sebesar
4,85 point..
Gerakan mendribel bola tanpa melihat bola harus dapat dikuasai oleh
para pemain bola basket. Gerakan ini dapat melatih keselarasan koordinasi antara
gerakan otot tangan dan gerakan mata. Menurut Muhammad Muhyi (2009:21),
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koordinasi merupakan kemampuan melakukan gerakan yang saling melengkapi
antara satu dengan yang lain sehingga akan menghasilkan suatu gerakan yang
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Koordinasi dalam permainan bola basket
meliputi koordinasi antara tangan dengan kaki, antara tangan dengan mata, antara
tangan kaki dan mata. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah
mengkoordinasikan mata untuk tidak melihat bola dalam melakukan gerakan
dribble.
Keuntungan yang dapat diperoleh ketika melakukan gerakan dribble
tanpa melihat bola adalah kita dapat dengan lebih leluasa melihat kawan dan
lawan sambil mendribel bola, dengan demikian kerja sama dapat berjalan dengan
lebih baik sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni memasukkan
bola ke ring basket lawan (Muhammad Muhyi, 2009:21). Selain itu, gerakan ini
juga dapat mempermudah seorang pemain dalam menipu lawannya saat akan
melewati lawan sambil membawa bola, hal ini disebabkan pemain akan melihat
seluruh gerakan lawan sehingga pemain dapat memilih akan dibawa kemana bola
tersebut sambil didribel.
Kesulitan yang dialami para siswa SMP N 1 Pati dalam melakukan
gerakan dribble tanpa melihat bola adalah lemahnya koordinasi gerakan kaki dan
gerakan lengan tangan yang digunakan sebagai pengayun saat mendribel.
Ketidakselarasan ini dapat menyebabkan hasil dribble yang tidak sempurna
sehingga berdampak pada tertinggalnya bola saat didribel dan pantulan bola yang
sulit dikendalikan. Latihan mendribel tanpa melihat bola dapat dilakukan untuk
melemaskan dan melenturkan otot-otot lengan, selain melenturkan otot lengan
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gerakan langkah kaki yang harmonis juga perlu untuk dilatih, karena dengan
gerakan kaki yang harmonis seorang pemain tentunya akan lebih mudah dalam
mengontrol laju bola saat didribel.
Kegiatan latihan yang paling utama harus dititik beratkan pada latihan
teknik dan koordinasi secara terus menerus sampai menjadi gerak reflek, sebab
koordinasi yang baik akan memberikan otomatisasi

yang harmonis dari

keseluruhan gerakan secara halus, terkontrol, dan efisien.
Dalam pertandingan, Saat memasuki daerah pertahanan lawan dimana
para pemain lawan berkumpul didaerahnya, gerakan dribble bola tanpa melihat
bola yang dikombinasikan dengan gerakan pivot akan sangat sulit diantisipasi
oleh lawan sehingga pemain akan dengan mudah untuk selanjutnya mengumpan
bola atau memasukan bola langsung ke keranjang. Mengingat pentingnya metode
dribble bola basket tanpa melihat bola maka diharapkan pelatih ekstrakurikuler
permainan bola basket di SMP N 1 Pati senantiasa memberikan latihan mendribel
bola tanpa melihat bola dengan cara melatih keselarasan koordinasi gerak lengan
tangan pandangan mata dan langkah kaki pada setiap melatih para siswanya
karena gerakan ini terbukti dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam
mendribel bola basket. Dan demi meningkatkan kemampuan para siswa
hendaknya pihak sekolah dapat melakukan uji tanding bola basket dengan sekolah
lain.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil

simpulan yaitu : Metode drill dribble bola basket tanpa melihat bola dapat
meningkatkan kemampuan dribble bola basket siswa SMP Negeri 1 Pati.

5.2

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis memberikan

saran sebagai berikut.
1.

Sebaiknya pelatih ekstrakurikuler bola basket di SMP N 1 Pati senantiasa
memberikan latihan dribble bola basket tanpa melihat bola dengan cara
melatih keselarasan koordinasi gerak lengan tangan pandangan mata dan
langkah kaki pada setiap melatih para siswanya karena gerakan ini terbukti
dapat meningkatkan memampuan siswa dalam mendribel bola basket.

2.

Bagi siswa sebaiknya lebih sering latihan teknik dribble tanpa melihat bola
pada waktu ekstrakulikuler ataupun diluar ekstrakulikuler supaya lebih
menguasai teknik dribble.
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Lampiran 3
Daftar Nama Siswa Peserta Ekstrakulikuler SMP Negeri 1 Pati Tahun 2010/2011
Pembina : Hugo Yudhistira, S.pd
No Nama

P/L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Jova hevasuda
Alif Abdullah
Indra Bayu setiawan
Emir Nugroho
Azumardiyanto
Hanif Raka Apiyu
Ramdhan Yuda Yuana
Martino Adi Sudrajat
Bagas Dwi Mawardi
Rayan Quldi
Muhamad Alif
Ade Kusuma
Dili Aldamas
Farid Indra Wahyu
Cahyo Panji Kumoro
Farid Habib Kamaludin
Fery Arianto
Fajar Hadi Wibowo
Faizal Anwar
Arga Prasetya

Tinggi tubuh/Berat
badan
175/61
152/38
160/47
165/47
160/48
162/52
173/61
174/63
172/72
170/58
168/56
173/61
165/60
160/46
168/55
170/60
168/55
158/41
157/43
160/51

71

Lampiran 4

JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN

No

Hari/Tanggal

Materi Pembelajaran

1. Rabu, 26 Januari 2011

Pelaksanaan pre test

2. 29 Januari – 17 Febuari

Pelaksanaan treatment

2011
3. Sabtu, 19 Febuari 2011

Pelaksanaan post test
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Lampiran 5

Dokumentasi

Gambar 1
Proses Pendataan Ulang
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Gambar 2
Proses Pemberian Contoh Pree Test

Gambar 3
Proses Bimbingan Di Lapangan
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Gambar 4
Proses Bimbingan Di Ruangan

Gambar 5
Proses Treatment
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Gambar 6
Proses Pengukuran Jarak Untuk Post Test

Gambar 7
Proses Pemberian Contoh Untuk Post Test
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Gambar 8
Proses Post Test

