
 

i 
 

 

PENGARUH METODE LATIHAN DAN KONSENTRASI 

TERHADAP HASIL SHOOTING FREE THROW  

PADA PERMAINAN BOLA BASKET 

 PUTRI EKSTRAKURIKULER  

DI SMA NEGERI MAYONG 

 

TESIS 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister 

Pendidikan Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

Oleh 

Muh Daviq Nur 

0602517017 

 

 

 

PROGAM STUDI PENDIDIKAN OLAHRAGA 

  PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2019 

 

 

 

 

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

 

 

 



 

iv 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

Motto :  

Menemukan metode latihan yang tepat dapat mengeluarkan potensi atlet untuk 

berprestasi  

 

 

Persembahan : 

 Tesis ini saya persembahkan untuk: 

1. Almamaterku Pascasarjana Universitas Negeri Semarang khususnya 

Program Studi Pendidikan Olahraga. 
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ABSTRAK 

 

 

Muh. Daviq Nur. 2019. Pengaruh Metode Latihan Dan Konsentrasi Terhadap 

Hasil Shooting Free Throw Pada Permainan Bola Basket Putri 

Ekstrakurikuler Di SMA N Mayong. Program Studi Pendidikan Olahraga 

Pascasarjana. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Sulaiman, 

M.Pd., Pembimbing II: Fajar Awang Irawan, S.Si., M.P., Ph.D 

 

Kata Kunci: metode latihan tali dan simpai, shooting free throw, tingkat 

konsentrasi. 

 

        Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh antara metode 

latihan menggunakan tali dan simpai terhadap hasil free throw dengan tingkat 

konsentrasi yang berbeda, perbedaan kemampuan shooting free throw antara siswa 

yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi dan rendah, pengaruh interaksi antara 

metode latihan dan tingkat konsentrasu terhadap kemampuan shooting free throw.  

        Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan faktorial 

2x2. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta ekstrakurikuler bola basket putri 

SMA N Mayong yang berjumlah 32 pemain. Teknik sampling yang digunakan 

adalah purposive random sampling, besarnya sampel yang diambil yaitu sebanyak 

28 pemain. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan ANAVA. 

Sebelum menguji dengan ANAVA, terlebih dulu digunakan uji prasyarat analisis 

data dengan menggunakan uji normalitas sampel (Uji Lilliefors dengan α = 0,05 %) 

dan Uji homogenitas varians (Uji Bartlett dengan α = 0,05 %). 

        Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara 

metode latihan menggunakan tali dan simpai terhadap hasil shooting free throw (F 

hitung = 4,87 > Ftabel = 4.26), ada perbedaan hasil kemampuan shooting free throw 

yang signifikan antara siswa yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi dan rendah 

(Fhitung = 4.31 > Ftabel = 4.26), terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara 

metode latihan dan tingkat konsentrasi terhadap hasil shooting free throw (Fhitung 

= 5.74 > Ftabel = 4.26). 

        Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu terdapat pengaruh dan adanya interaksi 

dari penerapan metode latihan dan tingkat konsentrasi terhadap kemampuan free 

throw, dari hasil dilapangan menunjukkan bahwa metode latihan dengan 

menggunakan media tali dan tingkat konsentrasi yang tinggi lebih memberikan 

perubahan positif yang signifikan. 
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ABSTRACT 

 

 

Muh. Daviq Nur. 2019. The Effect of Training Methods and Concentration on 

The Result of Free Shooting on Extracurricular Woman’s Basketball in 

SMA Negeri Mayong. Study Program Of Graduate Physical Education. 

Universitas Negeri Semarang.  The first Supervisor: Dr. Sulaiman, M.Pd., 

The second Supervisor: Fajar Awang Irawan, S.Si., M.P., Ph.D. 

 

Keywords: free-throw shooting, the rope and loop training method, level of 

concentration 

 

        This study aims to determine the difference effect between training methods 

using ropes and hoops on free-throw results with different concentration levels, 

differences in free throw shooting skills between students who have high and low 

concentration levels, the effect of interaction between training methods and 

concentration levels on shooting ability free throw.  

        This study uses an experimental method with a 2 x 2 factorial design. 

Population in this study is that participants extracurricular high school girls' 

basketball Mayong with total amount 32 players. The sampling technique used was 

purposive random sampling, sample size taken as many as 28 players The data 

analysis technique in this study uses ANOVA.  

        Based on the results of the study, there was a significant difference in effect 

between the training methods using rope and hoops to the results of free-throw 

shooting (Fvalue = 4.87 and Ftable = 4.26), there were significant differences in the 

results of free-throw shooting abilities between students who had high levels of 

concentration and low (Fvalue = 4.31 and Ftable = 4.26), there is a significant 

interaction effect between the training method and concentration level on the results 

of free-throw shooting (Fvalue = 5.74 and Ftable = 4.26).  

        The conclusion from the results of the study is the training method, and the 

concentration level is the variables that influence the increased ability to do free 

throws. Each player has different abilities, especially when someone is under 

pressure, which certainly cannot provide maximum results. Every trainer must 

understand this condition by giving some specific training and treatment methods 

as a solution. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

        Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, 

serta mengembangkan potensi jasmani dan sosial. Pembinaan olahraga merupakan 

salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia diarahkan pada 

peningkatan kondisi fisik, mental dan rohani manusia dalam upaya membentuk watak 

dan kepribadian, disiplin ilmu dan sprotifitas serta pencapaian prestasi setinggi-

tingginya agar dapat meningkatkan citra bangsa dan kebangsaan nasional (Trianto, 

2010:155). Dalam rangka peningkatan prestasi olahraga diperlukan usaha multi 

disipliner. Untuk meningkatkan prestasi olahraga berbagai faktor penunjang 

dibutuhkan pendekatan ilmiah dan pemanfaatan disiplin ilmu, karena banyak para ahli 

telah ikut berperan didalamnya (Muslimin Ibrahim, 2009:125). Telah banyak berbagai 

penelitian yang dilakukan untuk menggali informasi faktual dan aktual dibidang 

olahraga, seperti: softball, baseball, tenis, atletik, bulu tangkis, bola tangan, bola voli, 

dan bola basket. 

        Bola basket adalah salah satu permainan beregu di Indonesia, permainan bola 

basket sangat mengalami perkembangan yang cukup pesat, karena jenis olahraga 

basket bukan hanya olahraga prestasi tetapi juga sebagai olahraga pendidikan maupun 

rekreasi (Tifani, 2016:61-62). Permaian bolabasket menggunakan teknik, taktik, fisik 

dan komunikasi yang baik saat bermain dilapangan. Permainan bola basket merupakan 

permaian beregu dimainkan putra dan atau putri dengan cepat, kuat dan siap bergerak 

dan menembak bola kedalam ring dengan kecepatan, kekuatan dan ketrampilan setiap 
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pemain serta menggunakan teknik, taktik, fisik, dan komunikasi yang baik atar pemain 

dilapangan. Permaian bolabasket terdiri dari beberapa macam teknik yaitu: passing, 

dribbling dan shooting. Shooting terdiri dari beberapa macam yaitu: one hand set shot, 

jump shot, hook shot, lay up shot, under basketball, reverselay up, slam dunk dan free 

throw (Imam sodikun: 2012). 

       Tembakan bebas (free throw) merupakan tembakan hukuman yang diberikan oleh 

wasit kepada tim penyerang dikarenakan tim lawan melakukan kesalahan (foul) 

Taryono (2010:5). Pada saat permainan bolabasket berlangsung, bersinggungan 

ataupun benturan yang terjadi antar pemain sangatlah wajar yang menjadikan setiap 

tim ataupun pemain sering kali mendapat sebuah keuntungan. Pemain akan 

mendapatkan tembakan bebas yang di hadiahkan kepada seorang pemain untuk 

mendapatkan angka, akibat dari permainan kasar atau persinggungan yang tidak sesuai 

oleh pemain lawan dalam usaha mencetak angka, tembakan bebas dilaksanakan 

dibelakang garis tembakan bebas tanpa rintangan (Gusti, 2017: 2). 

        Basket merupakan salah satu permainan yang keras dan cepat namun sangatlah 

mudah untuk dinikmati. Dengan beberapa seni dan keseruan yang terjadi dilapangan 

pemain akan menampilkan skill dan kemampuan dalam mengolah bola dengan target 

ring. Tembakan bebas merupakan salah satu peluang yang didapat pemain untuk lebih 

bebas dan leluasa dalam memasukkan bola kedalam ring. Keberhasilan dalam 

tembakan bebas selain teknik melempar atau menembak juga berada di bawah 

pengaruh rutinitas latihan, relaksasi, kepercaya diri, dan konsentrasi. Dalam 

permainan bolabasket free throw salah satu item penting untuk mencetak angka dan 

bisa menjadi salah satu faktor kemenangan sebuah tim. Tembakan free throw 
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didapatkan ketika pemain lawan melakukan kesalahan ketika ada seorang pemain 

berusaha memasukan bola kedalam ring. SMA Negeri Mayong melakukan 

pembinaan prestasi melalui ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler bola basket. 

UU SKN Pasal 20 (2007:11) menyatakan olahraga prestasi dilakukan setiap yang 

memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi. 

       Hasil dari observasi peneliti pada 5 Desember 2018 dan wawancara dengan bapak 

Aris dan bapak Eko sebagai pembina dan pendamping serta bapak Umar sebagai 

pelatih. Belum stabilnya prestasi yang diraih selama 5 tahun ini khususnya untuk tim 

putri.  

Tabel 1.1 Rekapitulasi Prestasi Hasil Observasi 

 

Dari hasil analisis yang dilakukan tim pelatih ekstrakurikuler basket putri menyebutkan 

bahwa kondisi tim putri masih sangat labil karena secara komposisi pemainnya tidak 

merata serta penyeleseian akhir dalam permainan selalu kurang maksimal. Hal ini 

ditengarahi faktor kondisi tim yang masih kurang bagus dapat dilihat dari faktor 

ketenangan mereka dalam bermain serta hasil akhir dalam sebuah permainan. Tim 

basket putri SMA Negeri Mayong melakukan aktifitas rutin untuk keperluan latihan 

satu minggu 2 kali dan ketika akan menghadapi sebuah event atau kompetisi menjadi 

TAHUN EVENT GGS Bangsri CUP 

 

POPDA 

KABUPATEN 

2014 __ Peringkat 2 Peringkat 3 

2015 __ Kalah perebuatan 

peringkat 3/4 

__ 

2016 Kalah perebuatan 

peringkat ¾ 

__ __ 

2017 Peringkat 3 Peringkat 3 Peringkat 3 

2018 Kalah perebuatan 

peringkat ¾ 

Peringkat 2 Peringkat 2 
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3 sampai 4 kali pertemuan selama satu minggu. Hal ini tidak membuat ketenangan 

dalam penyeleseian akhir saat permainan menjadi bagus. Dalam setiap pertandingan 

evaluasi terbesar dalam tim adalah shooting baik saat jumpshoot, layup dll. Kondisi 

penyeleseian akhir yang kurang maksimal ditambah dengan hasil free throw yang 

selalu tidak memuaskan yang menjadikan tim basket putri tidak bisa mendapatkan poin 

kemenangan. Jika melihat seuatu kondisi bahwasannya free throw ataupun tembakan 

bebas dalam bola basket merupakan sebuah keuntungan besar yang didapatkan oleh 

tim untuk bisa mencetak poin tanpa ada tekanan ataupun gangguan dari pemain 

bertahan. 

       Dalam sebuah permainan yang berlangsung, penentuan kemenangan adalah dilihat 

dari produktifitas tim memasukkan bola ke dalam ring, sedangkan hasil tembakan tim 

bola basket putri SMA Negeri Mayong sering kali tidak masuk kedalam ring. Ketika 

mendapatkan tembakan bebas karena sebuah pelanggaran ataupun yang lainnya dalam 

pertandingan, banyak pemain basket putri SMA Negeri Mayong ketika melakukan free 

throw tergesa-gesa, mereka membutuhkan waktu sekitar 1-3 detik, padahal dalam 

peraturan permainan bola basket tembakan free throw diberikan waktu 5 detik untuk 

sekali melakukan tembakan. Jadi bisa terlihat bahwa pemain terburu-buru dan belum 

bisa tenang untuk berkonsentrasi saat melakukan tembakan khususnya shooting free 

throw sehingga tembakan tidak masuk bahkan tembakan jauh dari ring. Kenyataan lain 

dilapangan menunjukkan dalam sesi latihan belum ada program latihan khusus dalam 

melakukan tembakan free throw yang dibuat oleh pelatih, karena faktanya pemain saat 

melakukan shooting  free throow kurang mampu untuk berkonsentrasi atau 

memusatkan pikiran memasukkan kedalam ring, pemain hanya sebatas melakukan 
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tembakan tanpa melakukan proses pelaksanaan yang benar seperti atur posisi 

menembak, atur nafas berguna untuk menengkan diri agar dapat lebih fokus pikirnnnya 

melakukan tembakan. 

       Berdasarkan pengamatan pemain ekstrakurikuler bola basket putri SMA 

Negeri Mayong belum mengetahui saat free throw ketika bola dilepaskan berbentuk 

sudut parabola sekitar 30 derajat dari arah veritical atau 60 derajat dari horizontal 

agar bola dapat masuk kedalam ring. Untuk mendapatkan prestasi yang optimal 

diperlukan latihan yang mengarah pada pengusasn teknik permainan bola basket 

yang benar. 

Tabel 1.2. Rekapitulasi hasil observasi awal 

NO Nama 
Teknik Dasar Bola Basket 

Passing Dribling Shooting  

1 Risma 7 8 4 

2 Michel 9 7 4 

3 Nia 7 7 7 

4 Silva 9 9 7 

5 Putri 9 10 7 

6 Momo 10 10 9 

7 Dila 9 8 6 

8 Nurul 6 7 3 

9 Fafa 6 6 3 

10 Intan 9 7 2 

11 Naila 9 10 3 

12 Yuni 8 9 4 

13 Anti 9 9 2 

14 Dewi 6 8 3 

15 Talita 7 8 3 

16 Ayu 6 8 3 

17 Lia 8 6 4 

18 Hanifah 7 6 2 

19 Meli 8 7 3 

20 Indah 7 7 2 

21 Nafis 8 6 3 

22 Fatma 2 8 2 

23 Weni 9 8 3 

24 Zulfa  6  6 3 
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25 Erni  7  7 6 

26 Febi  7 7 3 

27 Santi  9 8 5 

28 Laili  6 6 2 

29 Eva  8 6 7 

30 Namira  7 6 4 

31 Deby  7 8 6 

32 Zaim  6 7 3 
 

(Sumber: hasil evaluasi tim ekstrakurikuler basket putri) 

Program evaluasi dalam setiap progress selalu dilakukan oleh tim pelatih 

ekstrakurikuler basket SMA Negeri Mayong khususnya tim putri. Dari hasil 

evaluasi, diperoleh beberapa data dan progres hasil latihan ekstrakurikuler yang 

dapat digunakan sebagai acuan pengembangan dan pertimbangan dalam 

memberikan materi latihan baik berupa simulasi ataupun treatmen. Hasil evaluasi 

juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan suatu tindakan baik 

secara individu maupun tim yang menjadi sebuah kebijakan dari tim pelatih.  

Tabel 1.3 rekapitulasi hasil evaluasi tim ekstrakurikuler basket putri. 

Kategori 

Kurang 1 – 3 

Cukup 4 – 5 

Baik  6 – 7 

Sangat Baik 8 – 10 

 

Kategori Passing (%) Shooting (%) Dribling(%) 

Kurang - 23 (73%) - 

Cukup 7   (22%) 4   (12%) 8   (25%) 

Baik 16 (50%)  4   (12%) 18 (56%) 

Sangat baik 9   (28%) 1  (3%) 6   (19%) 
 

(Sumber: observasi awal) 

Hasil rekapitulasi evaluasi tim basket putri ekstrakurikuler SMA Negeri 

Mayong yang menjadi data observasi awal dari pada peneliti menunjukkan 
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beberapa hasil yang menjadi bahan pertimbagan oleh tim pelatih dalam 

memberikan suatu tindakan. Dari hasi diatas dapat dilihat bahwasannya 

kemampuan melakukan shooting lebih kurang dan menjadi catatan pertimbangan 

sendiri. Dari sejumlah32 siswa peserta ekstrakurikuler basket putri yang 

mendapatkan hasil kemampuan shooting dengan kategori baik hanya 12% 

sedangkan yang sudah sangat baik hanya 3%. Hal ini jelas memberikan efek yang 

kurang baik dalam tim khususnya dalam sebuah pertandingan. 

Dari data diatas bawah rata-rata shooting bola basket putri SMA Negeri 

Mayong dikatakan kurang baik, dilihat dari data tabel diatas. Melihat kejadian yang 

ada, tembakan free throw belum pernah di latih secara khusus, dalam hal ini agar 

pemain pada saat bertanding dan mendapatkan free throw dapat melaksanakannya 

dengan baik dan berhasil, maka kepada SMA Negeri Mayong perlu diberikan 

treatment metode latihan dan penekanan konsentrasi tinggi untuk lebih fokus dalam 

bermain khususnya saat melakukan free throw. 

 

Menurut Roestiyah (2001), metode latihan adalah suatu cara mengajar 

dimana siswa melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan agar siswa memiliki 

ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. 

Seseorang harus diberikan porsi laltihan dengan penerapan metode yang sesuai 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Pemain profesional tidak akan tumbuh 

dan lahir begitus saja tanpa melalui proses latihan dan pembinaan yang benar. 

Menurut Syaiful Sagala (2003) metode latihan (drill) atau metode training 

merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan 
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tertentu, selain itu sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, 

kesempatan dan keterampilan. Dengan menggunakan beberapa variasi dan 

pengembangan metode altihan diharapkan dapat memberikan dampak perubahan 

positif pada prestasi khususny pada tim basket putri SMA Negeri Mayong. 

        Media latihan tali merupakan alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan 

hasil akurasi kemampuan menembak bola basket. Media ini menggunakan tiang 

penyangga dan tali, dimana tiangnya mempunyai beberapa tahapan tinggi yaitu 

tahapan pertama tinggi 2, 75 meter dan tahapan ke dua 3 meter Shooting bola basket 

yang baik yaitu memperhatikan pandangan, keseimbangan, posisi tangan, 

penempatan siku dan irama shooting. Latihan shooting hendaknya dilakukan secara 

berulang-ulang agar terjadi peningkatan terhadap hasil shooting (Danny Kosasih, 

2008:51). Selain tujuan ke ring, pentingnya latihan menggunakan media tali 

terhadap hasil shooting bola basket terdapat pada pergerakan bola yang 

dimungkinkan untuk melambung secara parabola dengan tujuan bola sampai ke 

ring dan dapat memasukkan bola ke dalam ring. Dengan jarak yang sudah dibuat 

dan diukur ketinggian tertentu dapat membuat pergerakan bola melambung secara 

sempurna dan memberikan hasil shooting bola basket yang baik. Dengan media 

yang telah dibuat serta dilatih juga gerakan dasar shooting yang baik, 

memungkinkan mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk melakukan shooting 

bola basket.  Sedangkan metode Media latihan menggunakan simpai merupakan 

alat bantu yang digunakan untuk meningkatkan hasil akurasi kemampuan 

menembak bola basket. Menurut Ambler Vic (2009: 77) simpai adalah lingkar atau 

gelang- gelang dari rotan, sedangkan yang dimaksud dengan media simpai adalah 
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benda yang berbentuk lingkar atau gelang-gelang rotan dari kayu yang digunakan 

sebagai perantara komunikasi antara guru dengan murid pada saat proses latihan 

berlangsung.Simpai yang digunakan untuk media latihan adalah simpai berukuran 

sedang yang berada disisi sebelah kanan, tengah, dan kiri dengan ukuran tinggi 

tiang penyanggah 2, 75 meter dan 3 meter. Pentingnya latihan menggunakan simpai 

yang di buat dengan ketinggian yang berbeda dan jarak yang telah ditentukan agar 

akurasi yang didapat bisa maksimal, karena dalam permainan bola basket akurasi 

shooting dan banyaknya memasukakan bola ke dalam ring menentukan 

kemenangan dalam sebuah permainan bola basket.  

        Proses latihan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk 

meningkatkan kemampuan tertentu. Basket merupakan sebuah keahlian dalam 

kemampuan untuk dapat memainkan bola basket. Hal ini tentunya harus didukung 

dengan sikap dan keseriusan dalam melakukannya. Penggunaan metode dalam 

latihan juga akan berpengaruh pada hasil yang tentunya dapat dilihat dari 

kemampuan seseorang. Metode tali dan simpai dirasa akan sangat membantu dalam 

hal peningkatan kemampuan bermain bola basket khususnya dalam teknik free 

throw (tembakan bebas). Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh 

Muhammad Ridwan dengan judul “pengaruh latihan menggunakan media tali dan 

simpai terhadap akurasi tembakan bebas (free throw) permainan bola basket siswa 

putra ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung” menyatakan bahwa 

penggunaan metode simpai dan tali sangat membantu siswa peserta ekstrakurikuler 

di SMA N 15 Bandar Lampung dalam meningatkan kemampuan free throw bola 

basket. Selain itu penggunaan metode simpai dan tali merupakan salah satu 
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terobosan baru dalam hal pengembangan metode latihan untuk menghindarkan 

kebosanan dari pada siswa. 

        Menurut Hall Wissel (1996: 4) shooting bola basket yang baik yaitu 

memperhatikan pandangan, keseimbangan, posisi tangan, penempatan siku dan 

irama shooting. Latihan shooting hendaknya dilakukan secara berulang-ulang agar 

terjadi peningkatan terhadap hasil shooting. Kedua latihan ini akan diterapkan 

dalam latihan free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket SMA Negeri 

Mayong. Bagi pemain basket putri latihan ini akan sangat berguna dalam meraih 

prestasi dan konsentrasi. Dalam kemampuan olahraga, terdapat empat macam 

kelengkapan yang perlu dimiliki seseorang untuk mencapai suatu prestasi optimal, 

kelengkapan tersebut meliputi; perkembangan fisik (physical build-up), 

pengembangan teknik (technical build-up), pengembangan mental (mental build-

up), dan kematangan juara (M. Sajoto, 2003: 7). 

         Permainan basket akan berjalan baik apabila faktor pendukung permainan 

tersebut dikuasai dengan baik. Pelaksanaan latihan keempat aspek tersebut harus 

dilakukan secara teratur, terencana, dan berkesinambungan agar dapat 

meningkatkan prestasi seorang atlet bola basket. Pada permainan bola basket setiap 

atlet harus memiliki keterampilan teknik dasar dan penerapannya di lapangan baik 

akan ataupun saat bermain dengan kondisi tekanan fisik dan stamina yang besar 

karena tingkat ketepatan individu akan mempengaruhi keberhasilan sebuah tim 

untuk memenangkan suatu pertandingan. 

        Permainan bola basket akan sangat dipengaruhi kondisi fisik dan tekanan diri 

yang dialami oleh setiap pemain. Tingkat tekanan yang tinggi tentunya akan 
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membuat setiap pemain kehilangan konsentrasi dan tentunya akan berakibat pada 

kemampuan menurun. Maksum (2011:5) mengemukakan bahwa; konsentrasi 

merupakan suatu keadaan dimana kesadaran seseorang tertuju kepada suatau obyek 

tertentu dalam waktu tertentu. Olahraga basket dengan waktu serangan dan transisi 

bertahan sangat singat tentunya dibutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi supaya 

tetap bisa fokus dan tentunya dengan performa yang terjaga. Dalam kondisi baik 

menyerang ataupun bertahan, konsentrasi sangat dibutuhkan sebagai contoh pemain 

ingin melakukan shooting, dribbling ataupun yang lainnya pemain harus tetap 

memiliki konsentrasi yang tinggi agar bisa melakukannya secara maksimal. 

        

        Secara kontekstual, konsentrasi adalah pemusatan pikiran kepada suatu obyek 

tertentu (Puput Wicaksono, 2014:4). Konsentrasi adalah kemampuan untuk 

memusatkan perhatian pada suatu hal tertentu dan tidak terganggu oleh stimulus 

internal maupun stimulus eksternal yang tidak relevam. Stimulus internal adalah 

gangguan sensoris maupun pikiran seperti perasaan lelah dan cemas. Stimulus 

eksternal adalah gangguan dari luar diri seperti sorak-sorak penonton dan kesalahan 

keputusan wasit (Aji, 2012:38). Seseorang akan melakukan sebuah responsif baik 

itu sikap maupun tindakan atas dasar stimulus yang dia terima. Hal sama terjadi 

dalam penerapan keilmuan psikis seseorang, jika kondisi dirinya tidak stabil 

terlebih dalam tekanan maka konsentrasi akan berkurang. Konsentrasi yang baik 

dan terjaga akan memebantu seorang pemain melaksanakan teknik dengan baik. 

        Pada perkembangannya, konsentrasi di dunia olahraga sering dilatihkan 

dengan berbagai cara, misalnya imagery. Latihan imagery menuntut para pemain 
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untuk berkonsentrasi membayangkan suatu cara melakukan satu teknik atau 

membayangkan suatu situasi ketika pertandingan. Secara tidak langsung 

konsentrasi membantu para pemain untuk melakukan keterampilan bermain 

bolabasket dengan baik. Menurut Sukadiyanto (2006: 161), konsentrasi merupakan 

perhatian dalam rentang waktu yang lama, sehingga selama dalam aktivitas 

olahraga yang diperlukan adalah konsentrasi. Konsentrasi tinggi akan memberikan 

efek positif dari hal yang kita lakukan karena kita dapat lebih fokus dan tentunya 

mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti 

tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh metode latihan dan 

konsentrasi terhadap hasil shooting free throw pada permainan bola basket putri 

ekstrakurikuler di SMA Negeri Mayong”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

        Beberapa masalah ditemukan oleh peneliti dari hasil observasi dan analisis 

yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1) Belum adanya metode latihan yang tepat untuk meningkatkan hasil shooting 

free throw bola basket. 

2) Kurang konsentrasi pemain ketika melakukan shooting free throw bola 

basket. 

3) Belum adanya pengaruh metode latihan dan konsentrasi untuk dapat 

mempengaruhi hasil shooting free throw bola basket. 

4) Belum adanya latihan shooting free throw yang dilakukan oleh pemain 
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dalam mempengaruhi hasil shooting free throw bola basket. 

5) Belum memaksimalkan waktu 5 detik untuk memperoleh ketenangan 

pemaian saat melakukan shooting free throw bola basket. 

6) Belum terjalin komunikasi yang baik antar pemain.. 

7) Kurangnya pengetahuan pelatih dalam melatih pemain saat melakukan 

shooting free throw bola basket. 

8) Peserta ekstrakurikuler terlihat kurang bersemangat pada saat berlatih 

ataupun bertanding. 

9) Lemahnya fokus perhatian atlet bolabasket putri SMA Negeri Mayong 

dalam setiap pertandingan terlebih saat mereka mendapat tekanan baik fisik 

maupun mental dan stamina. 

10) Pemain bolabasket putri SMA Negeri Mayong masih terlihat sering 

melakukan kesalahan tehnik dasar secara mendasar khususnya pada saat 

melakukan free throw dalam pertandingan. 

11) Keseriusan latihan masih kurang, terlihat saat proses latihan masih banyak 

terlihat para pemain yang tidak memperhatikan intruksi dari pelatih. 

 

1.3 Cakupan Masalah 

        Cakupan permasalahan berdasarkan pada identifikiasi masalah agar tidak 

melebar penelitian ini dibatasi yaitu: “Pengaruh metode meliputi simpai dan tali 

serta konsentrasi meliputi tinggi dan rendah hasil shooting free throw pada 

permaian ekstrakurikuler bola basket putri di SMA Negeri Mayong”. 

 

1.4 Rumusan Masalah 
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        Masalah-masalah yang sudah ditemukan oleh peneliti akan menjadi sebuah 

bahasan dalam alur penyeleseian penelitian. Beberapa hal dilakukan sebagai solusi 

dalam mengatasi permasalahan yang ada dengan alur yang sudah ditetapkan untuk 

menjadi sebuah bahan kajian. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Bagaimana perbedaan pengaruh antara metode latihan menggunakan simpai 

dan tali terhadap hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola 

basket putri di SMA Negeri Mayong? 

2) Bagaimana perbedaan pengaruh antara konsentrasi tinggi dan rendah terhadap 

hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di SMA 

Negeri Mayong? 

3) Bagaimana interaksi antara metode latihan dan konsentrasi terhadap hasil 

shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di SMA 

Negeri Mayong? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

        Menyikapi dari beberapa hal yang akan dilakukan, pada dasarnya mempunyai 

arah dan tujuan tertentu. Berdasarkan permusan masalah diatas maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis perbedaan pengaruh antara metode latihan simpai dan tali 

terhadap hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket 

putri di SMA Negeri Mayong. 

2) Untuk menganalisis perbedaaan pengaruh antar konsentrasi tinggi dan rendah 
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terhadap hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket 

putri di SMA Negeri Mayong. 

3) Untuk menganalisis interaksi antara metode latihan dan konsentrasi terhadap 

hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di SMA 

Negeri Mayong. 

1.6 Manfaat Penelitian 

        Alur penelitian menjadi sebuah pandangan dan cara peneliti dalam melakukan 

sebuah kajian sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Setelah penelitian ini 

selesai dilaksanakan, maka hasil yang didapat untuk dirumuskan secara terperinci 

oleh peneliti sebagai manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

        Secara teoritis, hasil penelitian eksperiman ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan informasi ilmiah dalam suatu pembelajaran dan pertandingan maupun 

latihan dibidan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keolahragaa, yang berhubngan 

dengan pengaruh metode latihan yang terdiri dari  simpai dan tali  serta konsentrasi 

terhadap hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di 

SMA Negeri Mayong. 

1.6.2 Maafat Praktis 

1) Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui dan menganalisis 

pengaruh metode latihan dari  simpai dan tali serta konsentrasi terhadap hasil 

shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di SMA 

Negeri Mayong. 

2) Bagi pelatih bola basket, sebagai acuan dalam proses mengajar atau 
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mengembangkan shooting free throw untuk variasi latihan bola basket.  

3) Bagi pelatih ekstrakurikuler, untuk lebih bisa mengkondisikan tim dalam 

keadaan apapun.  

4) Bagi siswa dan atlet, bahwa latihan shooting free trow ini sangat penting untuk 

latihan dasar atau awal latihan bermain bola basket. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR, 

DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Kajian Pustaka 

1) Eko Rudiansyah1, Andi Usman2, Ari Fauzi Hakim3 (2013) yang berjudul 

“Upaya Meningkatkan Shooting Free Throw Permainan Bola Basket Dengan 

Metode Strength Pada Siswa Kelas X Akuntasi 2 SMK Negeri Nanga Pinoh” 

tujuan penelitian ini untuk meninigkatkan kemampuan  free throw dengan 

menggunakan metode strength, variabel yang menjadi sasaran perubahan 

dalam penelitian ini adalah meningkatkan shooting free throw, sedangkan 

variabel tindakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode 

strength dengan bentuk latihan push up, sit up dan squat jump. Bentuk 

penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model 

siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

observasi dan refleksi. Adapun jumlah siswa kelas X Akuntansi SMK Negeri 

1 Nanga Pinoh berjumlah 30 siswa. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa, ada peningkatan ketepataan shooting free throw siswa, setelah 

diadakan,tindakan melalui metode strength. 

2) Penelitian Iman Rubiana (2017) berjudul “Pengaruh Shooting Free Throw 

Dengan Alat Bantu Rentangan Tali Terhadap Hasil Shooting Free Throw 

Dalam Permainan Bola Basket” Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendapatkan informasi mengenai pengaruh pembelajaran shooting dengan alat 

bantu rentangan tali terhadap hasil shooting (free throw) dalam permainan bola 
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basket pada ekstrakurikuler bola basket putri SMP Negeri 7 Kota Tasikmalaya 

tahun ajaran 2011/ 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

eksperimen. Populasi penelitian adalah ekstrakurikuler bola basket putri SMP 

Negeri 7 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2011/ 2012 berjumlah 20 orang yang 

semuanya ditentukan sebagai sampel dengan menggunakan teknik total 

sampling (sampling jenuh). Berdasarkan hasil pengolahan data dengan uji 

statistik, ternyata pembelajaran tembakan bebas dengan alat bantu rentang tali 

berpengaruh secara berarti terhadap keterampilan free throw dalam permainan 

bola basket pada ekstrakurikuler bola basket putri SMP Negeri 7 Kota 

Tasikmalaya tahun ajaran 2011/ 2012 hasil hipotesis diterima dengan kategori 

cukup. Hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan bahwa alat bantu rentang 

tali dapat dijadikan tolak ukur dan digunakan sebagai alternatif bentuk latihan 

dalam rangka meningkatkan keterampilan  free throw  khususnya dalam 

permainan bola basket dan umumnya untuk bentuk latihan permainan – 

permainan lainnya. 

3) Penelitian Muhammad Ahkam Amin (2010) berjudul “Perbedaan Pengaruh 

Pendekatan Pembelajaran dan Kemampuan Gerak Tehadap Hasil Belajar 

Shooting Bola Basket”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) Perbedaan 

pengaruh pendekatan pembelajaran dengan metode bagian progresif dan 

bagian repetitif terhadap hasil belajar shooting bola basket. (2) Perbedaan hasil 

belajar kemampuan shooting bola basket antara siswa yang memiliki 

kemampuan gerak tinggi dan rendah. (3) Pengaruh interaksi antara pendekatan 

pembelajaran dan kemampuan gerak terhadap hasil belajar belajar shooting 
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bola basket. Penelitian menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 

faktorial 2 X 2. Populasi penelitian adalah siswa putra kelas VIII SMP Negeri 

2 Playen Kabupaten Gunungkidul tahun pelajaran 2009/2010 yang berjumlah 

60 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive random 

sampling, sampel yang diambil sebanyak 40 siswa, terdiri dari 20 siswa yang 

memiliki kemampuan gerak tinggi dan 20 siswa yang memiliki kemampuan 

gerak rendah. Variabel penelitian yaitu variabel bebas terdiri dari variabel 

manipulatif dan variabel atributif, serta satu (1) variabel terikat. Variabel 

manipulatif terdiri dari pendekatan pembelajaran dengan metode progresif dan 

metode repetitif. Variabel atributif terdiri dari kelompok sampel dengan 

kemampuan gerak tinggi dan rendah. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu 

kemampuan shooting bola basket. Teknik pengumpulan data dengan tes dan 

pengukuran. Pengambilan data kemampuan shooting bola basket dengan tes 

shooting bola basket. Pengambilan data kemampuan gerak dilakukan dengan 

Barrow motor ability test. Teknik analisis data pada penelitian ini 

menggunakan analisis varians dan pengujian hipotesis dengan perhitungan uji 

F pada taraf signifikan 0,05 %. Kesimpulan: (1) Ada perbedaan pengaruh yang 

signifikan antara pendekatan pembelajaran dengan metode bagian progresif 

dan metode bagian repetitif terhadap hasil belajar shooting bola basket. 

Pengaruh pembelajaran dengan metode bagian progresif lebih baik dari pada 

metode bagian repetitif. (2) Ada perbedaan hasil belajar shooting bola basket 

yang signifikan antara siswa yang memiliki kemampuan gerak dasar tinggi dan 

rendah. Peningkatan hasil belajar shooting bola basket pada siswa yang 
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memiliki kemampuan gerak tinggi lebih baik daripada kemampuan gerak 

rendah. (3) Terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara pembelajaran 

metode bagian dan tingkat kemampuan gerak terhadap hasil belajar shooting 

bola basket. (a) Siswa yang memiliki kemampuan gerak tinggi lebih cocok jika 

diberikan pembelajaran dengan metode bagian progresif. (b) Siswa dengan 

kemampuan gerak rendah lebih cocok jika diberikan pembelajaran dengan 

metode bagian repetitif 

4) Penelitian Prianto (2014) berjudul “Latihan Shooting Free Throw Mengunakan 

Modifkasi Bola”. Tujuan Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh 

latihan shooting free menggunakan bola basket ukuran 3, bola voli, dan mana 

yang lebih berpengaruh antara latihan shooting free throw menggunakan bola 

basket ukuran 3 dan bola voli terhadap hasil shooting free throw. Metode 

penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian adalah 

siswa putra peserta ekstrakurikuler bola basket SMP Negeri 3 Ungaran yang 

berjumlah 16 orang. Desain penelitian ini adalah pre-test and post-test design. 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes kemampuan tembakan free 

throw . Besarnya validitas dan reliabilitas dalam uji coba ini adalah 0,860 dan 

0,750 dengan r-tabel pada signifkan 5% adalah 0,544. Karena r-hitung lebih 

besar dari pada r-tabel maka instrumen tersebut dinyatakan valid dan reliable. 

Hasil analisis data diperoleh t-hitung sebesar 2,411, sedangkan t-tabel pada d.b 

= 7 dengan taraf signifkasi 0,05 sebesar 2,365 (t-hitung = 2,411 > t-tabel = 

2,365), jadi ada pengaruh yang signifkan antara latihan shooting free throw 

menggunakan bola basket ukuran 3 dan bola voli. Uji beda mean kelompok 
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control diperoleh hasil sebesar 4,75, sedangkan mean kelompok eksperimen 

diperoleh hasil 4, jadi Me > Mk (4,75 > 4). Penelitian ini memberikan sebuah 

stimulus ataupun treatmen yang dilakukan untuk sebuah perubahan sikap 

khususnya kepada atlet ataupun siswa. Treatmen yang dilakukan dengan 

adanya sebuah konsep rumusan yang diarahkan untuk membentuk seseorang 

sama halnya dengan memberikan sebuah pembelajaran dengan sebuah model 

ataupun alat. Bentuk perlakukan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan dan 

konsep dasar dari sebuah pembelajaran ataupun latihan yang akan diberikan 

sehingga bisa memberikan bentuk perubahan sikap seperti apa yang 

diharapkan. Bentuk model dan alat bisa berupa tali, simpai, cone dll.  

        Setelah melihat, mengamati dan menganalisa kajian pustaka diatas yag 

diambil dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, terlihat bahwasannya 

perlakuan terhadap seseorang akan mempunyai pengaruh dari dalam dirinya. 

Perlakuan tersebut diberikan atas dasar hal yang menjadi tolak ukur terhadap hasil 

yang ingin dicapai.  Beberapa keterangan diatas menyebutkan bahwa dengan 

melakukan suatu hal yang telah dimanipulatif ataupun dimodifikasi untuk sebuha 

tujuan tertentu dapat menjadi acuan peneliti melakukan sebuah tindakan perlakuan 

dengan memberikan model latihan yang berbeda. Penggunaan model latihan 

tersebut dilakukan dengan beberapa variasi dan treatment yang berbeda untuk 

mengetahui hasil dari setiap model latihan yang diberikan. Selain itu kondisi lain 

yang dalam hal ini tingkat konsentrasi menjadi salah satu unsur yang harus 

diperhatikan. 
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2.2 KERANGKA TEORITIS 

2.2.1 Hakikat Bola basket 

Bola basket dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu berusaha 

memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan berusaha mencegah lawan untuk 

memasukkan bola atau mencetak angka dengan cara bola dioper, digelinding, 

dipantulkan atau didribble ke segala arah, sesuai dengan peraturan yang telah 

ditentukan, PB PERBASI (2004:11). Bola basket dimainkan di lapangan persegi 

panjang oleh 2 tim dengan 5 pemain pertim, tujuannya adalah mendapatkan nilai 

dengan memasukkan bola ke dalam keranjang sebanyak-banyaknya dan 

mencegah tim lain melakukan hal yang serupa. Untuk dapat memainkan 

bolabasket dengan baik perlu menguasai teknik gerakan yang efektif dan efisien. 

Permainan bolabasket adalah permainan yang menggunakan bola besar yang 

dimainkan dengan tangan dan bertujuan memasukkan bola sebanyak mungkin ke 

keranjang lawan serta menahan lawan agar jarang memasukkan bolabasket 

(keranjang) sendiri (Dedy Sumiyarsono, 2002: 1). Bolabasket merupakan olahraga 

permainan bola besar dan dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu 

terdiri dari 5 orang pemain, tujuannya adalah untuk mencari nilai atau angka 

sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring lawan dan mencegah 

lawan untuk mendapat nilai (Muhajir, 2006: 11). Bolabasket dimainkan di 

lapangan persegi panjang oleh 2 tim dengan 5 pemain pertim, tujuannya adalah 

mendapatkan nilai dengan memasukkan bola ke dalam keranjang sebanyak-

banyaknya dan mencegah tim lain melakukan hal yang serupa. Untuk dapat 

memainkan bolabasket dengan baik perlu menguasai teknik gerakan yang efektif 
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dan efisien. 

        Menurut, Amarpreet Singh Doel (2012:1) Basket adalah salah satu olahraga 

berbasis tim paling populer yang dimainkan dan ditonton di seluruh dunia. Ini 

dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dari segala usia dan tingkat kebugaran. 

Ini adalah permainan yang dimainkan oleh dua tim lawan di lapangan berukuran 

29 x 15 meter. Tujuan permainan ini adalah agar masing-masing tim 

mempertahankan area tujuan sambil mencoba mencetak keranjang di ujung 

lapangan. Keberhasilan dalam memainkan bola basket dapat dicapai tentunya 

harus memiliki kemampuan dan kompetensi yang maksimal. Keterampilan dapat 

tercapai sampai tingkat tertinggi apabila gerakan dasar baik. Oleh karena itu teknik 

dasar perlu dilakukan dengan caracara yang benar, agar keterampilannya bisa 

ditingkatkan. Hal senada juga disampaikan oleh Prafull Kamble (2012:1), yang 

menyatakan bahwa bola basket adalah salah satu permainan bola paling populer 

di seluruh dunia. Ini adalah gim di mana lebih banyak hal terjadi per detik seperti 

gim lainnya. Lebih dari 70 juta orang bermain basket dan lebih dari 210 negara 

adalah anggota FIBA”. 

Bola basket dimainkan oleh dua tim dengan 5 pemain per tim. Tujuannya adalah 

mendapatkan skor dengan memasukkan bola ke ring dan mencegah tim lain  

melakukan  hal serupa.  Bola  dapat diberikan  hanya dengan  passing dengan 

tangan atau dengan menggiringnya beberapa kali pada lantai tanpa menyentuhnya 

dengan dua tangan secara bersamaan. Bola basket merupakan olahraga yang 

dimainkan dengan menggunakan papan basket, ring dan bola dengan teknik 

shooting, dribbling, dan passing yang bervariasi mulai dari yang relatif lambat 
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hingga yang sangat cepat disertai dengan gerakan tipuan. Dedy Sumiyarso 

(2002:1) berpendapat bahwa permainan bola basket merupakan olahraga 

permaianan menggunakan bola besar, dimainkan dengan dua tangan. Permainan 

bola basket mempunyai tujuan memasukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang 

lawan, serta menahan lawan agar jangan memasukkan bola ke keranjang sendiri 

dengan lempar tangkap, menggiring, dan menembak. Menurut Frane Erc Ulj, 

Mateja Blas, And Mitja Brac (2010:5), basket adalah permainan tim yang 

menggabungkan struktur beragam dan kompleks gerakan siklik dan asiklik. 

Tujuan dalam permainan bola basket adalah untuk menciptakan tembakan yang 

tepat dan mendapat angka pada setiap kesempatan, yang merupakan syarat regu 

tersebut dinyatakan pemenang. Menurut Machfud Irsyada (2000:14), bahwa 

sesuai dengan tujuan utama permainan bola basket itu sendiri yaitu memasukan 

bola sebanyak mungkin ke keranjang lawan dengan cara yang sportif sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati. Bola basket merupakan sebuah permainan 

yang membutuhkan kemampuan tehnik yang benar dengan didukung kemampuan 

fisik yang baik. Hal ini dikarenakan permainan bola basket yang menuntut 

pemainnya untuk bisa bergerak cepat dengan daya tahan yang baik. Bermain bola 

basket sebenarnya ada tiga komponen yang sangat fundamental, yaitu: ketahanan 

fisik, penguasaan teknik-teknik dasar dan kerja sama. Dalam tesis ini hanya akan 

membahas pada komponen kedua, yaitu penguasaan teknik-teknik dasar bola basket. 

Latihan-latihan dasar dalam meningkatkan penguasaan teknik-teknik dasar bola basket 

menggunakan prinsip- prinsip berikut: 

1) Proses latihan dasar g mudah ke yang sukar. 
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Semua latihan diberikan dari yang sederhana meningkat pada yang lebih sukar. 

Bila siswa belum menguasai bentuk latihan yang mudah dengan benar, jangan 

terlalu ingin untuk meningkatkan yang lebih sukar, sebab gerakan yang salah pada 

permulaan apabila tidak dibetulkan lebih awal akan mempersulit di kemudian hari, 

dan apabila sudah dapat melakukan gerakan yang benar, maka dipersilahkan 

dilanjutkan dengan gerakan yang lebih sulit. 

2) Berbuat sambil belajar (learning by doing) 

Siswa dipersilahkan mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan teknik dasar 

bola basket, dan dicoba untuk melakukan apa yang dipikirkan pada dirinya. Bila 

terjadi hal-hal yang kurang sesuai, silahkan untuk berdiskusi dengan teman atau 

tutor/gurunya. 

3) Prinsip pengulangan (repetition) 

Pengulangan akan membuat seseorang menjadi bisa dari hal yang terus dilakukan. 

Aktifitas ataupun kegiata yang dilakukan secara berulang-ulang akan menjadi 

sebuah otomatisasi gerakan yang membuat seseorang menjadi terbiasa. Pepatah 

mengatakan bahwa “ulangan membuat sempurna”, tapi bila ulangan dilakukan 

dengan gerak yang salah maka akan sulit untuk dibetulkan dikemudian hari. 

 

2.2.2 Perlengkapan Bola Basket 

1) Lapangan bola basket 
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Lapangan olahraga bola basket harus pada permukaan yang keras berbentuk empat persegi 

panjang serta bebas dari rintangan. Untuk ukuran panjang lapangan adalah 28 meter dan 

lebar 15 meter diukur dari sebelah dalam garis batas. Jari lingkaran tengah adalah 1,80 

meter yang dibuat di tengah lapangan. Dari hal tersebut diatas, lapangan bola basket dilihat 

pada gambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.1. Gambar lapangan bola basket. 

(Sumber: Abdul Rohim, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Garis tembakan hukuman 

Tembakan bebas atau tembakan hukuman adalah merupakan hadiah yang 
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diberikan seorang pemain untuk mencetak satu angka. Tembakan tanpa rintangan 

ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis tembakan bebas sesuai dengan 

ketentuan. Tembakan ini dilakukan paling lama 5 detik dimualai sejak bola 

diberikan oleh wasit kepada pemain yang akan melakukan tembakan (Imam 

Sodikun, 1992:91). 

Gerakan tembakan bebas ini bukan sekedar melempar, tetapi juga gerakan 

mengarah dan mengusahakan agar bola jatuh tepat sasaran. Semua gerakan 

mengarahkan ini, terutama gerakan satu tangan kearah target yang tingginya di atas 

kepala, merupakan dasar ketrampilan ini. Berlatihlah mengarahkan bola 

sedemikian rupa sehingga bola tepat jatuh tepat masuk kedalam keranjang (Vic 

Ambler, 1992:11). 

 

Gambar 2.2. Daerah bersyarat untuk tembakan hukuman 

(Sumber: Abdul Rohim, 2008) 

3) Papan Pantul 
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Papan pantul pada lapangan bola basket terdiri dari dua bagian. Kedua papan 

pantul harus terbuat dari kayu keras setebal 3 cm. Ukuran papan pantul ini adalah 

panjang 1,80 m dan lebar 1,20 m. Permukaan datar dan berwarna putih. Terdapat 

empat persegi panjang yang berukuran panjang 0,59 m dan lebar 0,45 m. Empat 

persegi panjang dipergunakan untuk arahan memantulkan bola (Abdul Rohim, 

2008: 6). Dari hal tersebut diatas, papan pantul dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.3. Papan pantul. 

Sumber: Abdul Rohim, (2008:6). 

 

4) Simpai dan penyangga Basket/Keranjang 

Pada lapangan bola basket dilengkapi dengan simpai yang terbuat dari besi yang 

mempunyai garis tengah 20 mm dan jalanya  mempunyai panjang 40 cm. Simpay 

mempunyai garis tengah 45 cm diletakkan 3.03 m di atas lantai dan sama jauh dari 

kedua tepi vertikal papan pantul (Abdul Rohim, 2008: 7). Dari hal tersebut diatas, 

Simpay dan penyangga basket dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.4. Simpai dan penyangga keranjang 

(Sumber: Abdul Rohim, 2008:7) 

 

5) Bola 

Bola harus terbuat dari karet yang dilapisi kulit atau bahan sintetis lainnya. 

Keliling bola tidak kurang dari 75 cm dan tidak lebih dari 78 cm, sedangkan 

beratnya tidak kurang dari 600 gram dan tidak lebih dari 650 gram. Dari hal 

tersebut diatas, Bola basket dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.5. Bola Basket 

(Sumber: Abdul Rohim, 2008:8) 

 

2.2.3 Kemampuan Gerak Dasar Bola Basket 

Benjamin Thomas, et.al (2007: 60) menjelaskan keterampilan gerak fundamental 

merupakan bagian dari keterampilan phylogenetic, yakni keterampilan yang 

dipengaruhi oleh genetic dan lingkungan, dimana keterampilan ini dapat 

berkembang tanpa latihan, namun dengan diberikannya kesempatan. Kemampuan 

gerak seseorang akan terus berkembang dimana prinsip perkembangan yang 

menyeluruh tampaknya telah menjadi suatu tuntutan yang dapat diterima dihampir 

semua dunia pendidikan dan pembinaan olahraga. Seseorang pada akhirnya akan 

memiliki dan mempunyai spesialisasi keterampilan, namun pada awal belajar 

sebaiknya melibatkan berbagai aspek kegiatan sehingga ia akan memiliki dasar-

dasar yang kokoh dan komplit yang akan sangat membantu mencapai prestasi 

kelak. Menurut Rusli Lutan (2000: 19) prinsip perkembangan menyeluruh disusun 

dari satu keterkaitan antara semua organisme dan sistem kerjanya dari tubuh 

antara proses fisiologis maupun psikologi terutama dalam pengembangan 

kemampuan biomotoriknya seperti kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, 

koordinasi gerak dan sebagainya. 

Sugiyanto (2000:7-14) mengemukakan gerak dasar fundamental adalah gerakan-

gerakan dasar yang berkembangnya sejalan dengan pertumbuhan tubuh dan 

tingkat kematangan pada anak-anak. Gerakan ini pada dasarnya berkembang 

menyertai gerakan refleks yang sudah dimiliki sejak lahir. Gerak dasar 

fundamental mula-mula bisa dilakukan pada masa bayi dan masa kanak-kanak, 
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dan disempurnakan melalui proses berlatih yaitu dalam bentuk melakukan 

berulang-ulang. Sugiyanto (2000:7-15) mengklasifikasikan gerakan dasar 

fundamental menjadi 3 macam, yaitu: 

1) Gerak lokomotor adalah gerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Misalnya merangkak, berjalan, dan berlari. 

2) Gerak non-lokomotor adalah gerak yang melibatkan tangan atau kaki dan 

togok. Gerakan ini berupa gerakan yang berporos pada suatu sumbu di bagian 

tubuh tertentu. Contoh gerakan ini adalah memutar lengan, mengayunkan kaki, 

membungkuk, memutar togok. 

3) Gerak manipulatif adalah gerakan memanipulasi atau memainkan objek 

tertentu dengan menggunakan tangan, kaki atau bagian tubuh yang lain. 

 Gerak manipulatif memerlukan koordinasi bagian tubuh yang digunakan 

untuk memanipulasi objek dengan indera penglihatan dan indera peraba. Contoh 

gerakan ini adalah memainkan bola menggunakan tangan, menggunakan kaki, atau 

menggunakan kepala. Senada dengan pendapat di atas Yusuf, farida (2000:164) 

menguraikan lebih jelas tentang gerak dasar fundamental, sebagai berikut: 

1) Gerak lokomotor merupakan suatu aktivitas atau tindakan memindahkan 

seluruh tubuh dari satu tempat ke tempat lain. Gerakan-gerakan yang 

yang termasuk ke dalam gerakan lokomor, yaitu: 

(1) Melangkah, yang merupakan suatu aktivitas dengan memindahkan tubuh 

dari satu tempat ke tempat yang lain yaitu dengan menggerakkan salah 

satu kaki ke depan, ke belakang, ke samping dan serong dengan diikuti 

oleh kaki yang satunya lagi, gerakan melangkah ini dapat dilakukan juga 
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dengan menyilangkan kaki ke samping kanan dan kiri. 

(2) Berjalan, yaitu suatu aktivitas dengan memindahkan tubuh dari satu 

tempat ke tempat lain yaitu dengan melangkahkan kaki secara berulang-

ulang dan bergantian. 

(3) Berlari, hampir sama dengan gerakan berjalan tetapi dalam berlari 

jangkauan lebih jauh dibandingkan dengan berjalan dan dengan gerakan 

lebih cepat. 

(4) Melompat, merupakan suatu aktivitas memindahkan tubuh ke depan 

dengan bertumpu pada salah satu kaki dan mendarat dengan kedua kaki. 

(5) Meloncat merupakan suatu aktivitas memindahkan tubuh ke depan atau 

ke atas dengan bertumpu pada kedua kaki dan mendarat dengan kedua 

kaki. 

(6) Merangkak merupakan suatu aktivitas menggerakkan tubuh dengan 

bertumpu pada bagian-bagian tubuh yaitu telapak tangan, kedua lutut dan 

ujung kaki. 

(7) Berjungkat merupakan suatu aktivitas memindahkan tubuh ke depan 

dengan cara bertumpu pada salah satu kaki, baik kaki kiri maupun kanan 

dan mendarat dengan kaki yang sama. 

2) Gerak non-lokomotor adalah suatu aktivitas atau tindakan yang 

dilakukan tubuh dengan tidak memindahkan tubuh dari satu tempat ke 

tempat lain. Gerakan-gerakan yang termasuk gerak non-lokomotor, 

antara lain: 

(1) Memutar tubuh dan bagian-bagian tubuh 
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1) Gerakan memutar kepala 

2) Gerakan memutar kedua tangan 

3) Gerakan memutar pinggang 

4) Gerakan memutar kedua lutut 

5) Gerakan memutar pergelangan kaki 

6) Gerakan memutar pergelangan tangan 

(2) Menekuk tubuh atau bagian tubuh 

1) Gerakan bangun tidur 

2) Gerakan duduk 

3) Gerakan sikap jembatan 

4) Telungkup dan tarik keatas 

(3) Latihan-latihan keseimbangan 

1) Sikap kapal terbang 

2) Berdiri, salah satu kaki diangkat dan ditekuk dengan tangan 

direntangkan. 

3) Gerak manipulatif merupakan suatu aktivitas atau tindakan yang 

dilakukan oleh tubuh dengan menggunakan alat, seperti: melempar, 

menangkap, dan memantulkan bola. 

Berdasarkan kedua pendapat di atas Sugiyanto (2000:7-15 dan Yusuf 2000:164), 

maka dapat disimpulkan bahwa gerak dasar fundamental secara garis besar dapat 

diklasifikasikan atas tiga (3) gerakan, yakni: a) gerak lokomotor, b) gerak non-

lokomotor, c) gerak manipulatif. Pada umumnya ketiga gerakan ini biasa 
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dilakukan anak pada saat bermain. Jadi melalui pembelajaran pendidikan jasmani 

olahraga dan kesehatan dengan permainan bola basket sebagai media, 

keterampilan gerak fundamental anak akan dapat dikembangkan. 

 

2.2.4 Teknik Dasar Bermain Bola Basket 

Teknik merupakan dasar yang harus dimiliki oleh setiap pemain agar tercapai 

prestasi yang semaksimal mungkin A. Hamidsyah N (1996:271). Teknik adalah 

suatu proses gerakan dan pembuktian dalam praktek dengan sebaik mungkin 

untuk menyelesaikan tugas yang pasti dalam suatu cabang olahraga. Sama seperti 

cabang olahraga   lainnya,  dalam   mempelajari  dan berlatih   untuk  menguasai  

teknik   dasar   pada   umumnya   selalu melalui beberapa tahapan. Dan secara 

prinsip beranjak dari yang paling mudah sampai dengan yang kompleks. Teknik 

dasar merupakan suatu keterampilan penting yang harus di miliki seaorang atlet 

sebelum menuju kemahiran atau bisa, maka dari itu teknik dasar sangat di 

perlukan oleh seorang atlet. Keterampilan teknik perlu dilatih agar gerakan yang 

sebenarnya dapat dilakukan dengan benar. 

Badriah (2002: 47) menjelaskan sebagai berikut: Keterampilan teknik dalam 

konteks ini merupakan gambaran kemampuan atau keterampilan melakukan 

gerakan-gerakan suatu cabang olahraga dari mulai gerakan dasar sampai gerakan 

yang kompleks dan sulit, termasuk gerak tipu yang menjadi ciri cabang olahraga 

tersebut. Jadi keterampilan teknik merupakan hasil dari proses belajar dan berlatih 

gerak yang secara khusus ditujukan untuk dapat menampilkan mutu tinggi cabang 

olahraga tersebut. 
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Gambar 2.6 Teknik dasar bermain bola basket. 

(Sumber: Abdul Rohim, 2008) 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa teknik dasar adalah suatu 

teknik dimana proses gerakannya merupakan dasar, dan gerakan itu dalam kondisi 

sederhana dan mudah. Dengan kata lain, teknik dasar adalah cara melakukan atau 

melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuan olahraga tertentu secara efektif dan 

efisien. Dengan demikian teknik dasar bermain basket dapat diartikan sebagai cara 

memainkan bola dengan efektif dan efisien sesuai dengan peraturan permainan 

yang berlaku untuk mencapai suatu hasil yang optimal. 

Teknik suatu cabang olahraga selalu berkembang sesuai dengan tujuan dan 

peraturan olahraga, dimana makin lama makin tinggi tuntutan persyaratannya 

yang baik terhadap pencapaian prestasi maksimal. Dalam olahraga teknik 

merupakan kemampuan dasar yang sangat menentukan dalam pencapaian 

prestasi. Penguasaan teknik dasar dalam suatu cabang olahraga merupakan salah 

satu unsure yang menentukan menang atau kalahnya suatu regu di dalam suatu 

pertandingan disamping unsur-unsur kondisi fisik, taktik dan mental. Unsur yang 

utama bagi kelengkapan teknis seorang pemain bola basket agar dapat mencapai 
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prestasi yang optimal adalah: 

1) Pembinaan fisik pemain.  

2) Penggemblengan kearah kemampuan melakukan berbagai penyerangan taktis, 

baik individu maupun beregu.  

3) Penggemblengan kearah penguasaan kemahiran teknik dasar pemain.  

4) Penggemblengan kearah kemampuan melakukan berbagai cara pertahanan 

yang mujarap melawan berbagai macam sistem serangan. 

Kelengkapan pokok tersebut hanya dapat dicapai oleh setiap pemain bola basket 

dengan latihan yang sistematis, berulang-ulang dan kontinyu serta melakukan 

latihan persahabatan yang direncanakan dengan tujuan untuk mengetahui 

penguasaan teknik, kemampuan fisik, taktik dan mental secara terus menerus dan 

berkelanjutan. Pada   permainan   bola   basket,   untuk mendapatkan gerakan efektif 

dan efisien ini perlu didasarkan pada penguasaan teknik dasar yang baik, (Imam 

Sodikun, 1992:47). Adapun teknik dasar tersebut dapat dibagi sebagai berikut: (1) 

Teknik melempar dan menangkap bola (2) Teknik menggiring bola. (3) Teknik 

menembak. (4) Teknik gerakan berporos. (5) Teknik lay up shoot. (6) Merayah. 

Dalam kajian penelitian ini, penulis hanya membahas seputar tehnik shooting. 

 

2.2.5 Shooting (Tembakan) 

Shooting adalah skill dasar bola basket yang paling dikenal dan eksekusi akhir 

untuk permainan bola basket untuk mencetak skor. Dua prinsip dasar dalam 

permainan bola basket adalah menciptakan peluang shooting untuk mencetak skor 

saat offence dan mencegah lawan melakukan hal yang sama saat defense. Menurut 
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Danny Kosasih (2008:46), Ada istilah berkaitan dengan teknik shooting dalam bola 

basket yang perlu dikenal yaitu BEEF: 

1) B (Balance): gerakan selalu dimulai dari lantai, saat menangkap bola tekuklah 

lutut dan mata kaki serta atur agar tubuh dalam posisi seimbang.  

2) E (Eyes): agar shooting menjadi akurat pemain harus dengan segera 

mengambil focus pada target.  

3) E (Elbow): pertahankan posisi siku agar pergerakan lengan tetap vertikal.  

4) F (Follow through): kunci siku lalu lepaskan gerakan lengan dan jari-jari dan 

pergelangan tangan mengikutu kearah ring. 

Dalam melakukan gerakan shooting ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan. 

Setiap pemain harus mengetahui dan memahami beberapa fase / tahapan agar hasil 

shooting dapat maksimal. Beberapa fase-fase persiapan dalam melakukan 

tembakan atau shooting diantaranya; (1) Mata melihat target / ring (2) Kaki 

terlentang selebar bahu. (3) Jari kaki lurus ke depan. (4) Lutut di lenturkan. (5) Bahu 

dirilekskan. (6) Tangan yang tidak menembak berada di samping bola. (7) Tangan 

yang menembak di belakang bola. (8) Jari-jari rileks. (9) Siku masuk ke dalam. (10) 

Bola diantara telinga dan bahu. Dalam memahami fase / tahapan shooting, untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.7. Fase persiapan tembakan 

(Sumber: Danny Kosasih, 2008:46) 

Menembak merupakan teknik dasar yang sangat penting yang harus dikuasai oleh 

setiap pemain bola basket, disamping teknik-teknik melempar, menangkap, 

gerakan berporos, layup shoot dan teknik merayah. Karna tujuan dari permainan 

ini yaitu memasukkan bola sebanyak mungkin ke keranjang / ring lawan. 

Tembakan dalam bola basket merupakan salah satu tehnik dasar yang harus 

dikuasai tentunya untuk mencetak poin dan memperoleh kemenangan dalam 

setiap pertandingan. 

 

2.2.6 Tembakan lapangan. 

Tembakan lapangan yaitu suatu percobaan memasukkan bola kekranjang lawan 

dalam permainan atau pertandingan. Tembakan ini dilakukan oleh siapapun 

pemain penyerang dari daerah apapun manapun didalam lapangan sesuai dengan 

peraturan. Tembakan bebas atau tembakan hukuman adalah hadiah yang diberikan 

pada seorang pemain untuk mencetak satu angka. Tembakan dilakukan dalam 

waktu 5 (lima) detik dimulai bola sejak di berikan oleh wasit kepada pemain yang 

akan melakukan tembakan. 
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Menembak dapat didefinisikan gerakan mendorong bola dengan bentuk 

gerakan lemparan dengan menggunakan satu atau sua tangan, (John M Cooper, 

1975:54). Menembak ataupun shooting merupakan sasaran akhir setiap bermain. 

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan tembakan yang betul adalah sebagai berikut: 

1) Menembak yang baik hendaknya selalu bertujuan pada satu sasaran 

khusus.  

2) Penembak yang baik menguasai keajegan mata terpusat pada sasaran 

hingga bola dilepaskan. 

3) Memusatkan pada perhatian cara menembak.  

4) Secara teknik, semakin tinggi sudut tembakan, semakin banyak bola 

masuk kedalam keranjang.  

5) Sebuah sudut lemparan 450, memungkinkan pemain mendorong bola dari 

jarak yang paling jauh. 

Dalam berbagai jenis tembakan (shooting) dalam bola basket terdapat beberapa 

jenis sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Jenis-jenis tembakan, antara lain: (1) 

Tembakan taruh atau letak bola. (2) Tembakan bebas. (3) Tembakan tegak. (4) 

Tembakan lompat. (5) Tembakan menyabit. 
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2.2.7 Pola Latihan Gerak 

Rancangan proses latihan gerak harus disesuaikan dengan kemampuan siswa 

dalam memahami pada persoalan. Berdasarkan pengalaman siswa maka tingkat 

kemampuan siswa dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan dan tingkat 

latihannya. Tahapan latihan ini dapat membantu dalam pemberian sebuah tugas. 

Terdapat dua pendekatan yang dapat dikedepankan dalam membahas tingkatan 

pola latihan gerak (The Stage of training) ini. Pendekatan pertama adalah tahapan 

yang dikemukakan Fitts, PM dan Posner (1967) dalam Schmidt (2006), sedangkan 

pendekatan kedua adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Jack Adams pada 

tahun (1971), dimana pendekatan yang dikembangkan merupakan adaptasi dari 

tahapan pertama. Tahapan pembelajaran melalui tiga tahapan belajar yang dapat 

diidentifikasi sebagai berikut, yaitu (1) tahap verbal-cognitive; (2) tahap motorik; 

(3) tahap otonomi. 

1) Tahap Verbal- Cognitive 

Dalam tahapan ini, tugas yang harus dipelajari merupakan tugas baru untuk pemula. 

Sebagai pemula, biasanya dibingungkan dengan banyak keputusan yang harus 

dibuat. Misalnya bagaimana berdiri dalam sikap yang baik, dimana lengan harus 

disiapkan, kapan gerakan harus dimulai, serta kemana siswa harus diarahkan. Salah 

satu tujuan pengajarannya adalah memungkinkan pelajar mentransfer informasi 

dari pembelajaran masa lalu ke tingkatan  keterampilan awal ini. Pertambahan 

kemampuan dalam tahap ini biasanya sangat cepat dan besar, mengindikasikan 

bahwa strategi yang lebih efektif untuk latihan sudah ditemukan. 

2) Tahap Motorik atau Asosiatif 
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Proses latihan yang memungkinkan seseorang untuk selalu bergerak. Tahap ini 

dimana masalah kognitif sudah terpecahkan, sehingga fokusnya berpindah pada 

pengorganisasian pola-pola gerakan yang lebih efektif untuk menghasilkan aksi. 

Dalam tahap ini dibagi menjadi tiga tahapan untuk memahami ketarampilan gerak, 

yaitu (1) tahap identifikasi rangsangan, (2) menyeleksi respon, dan (3) program 

respon. Dalam tahap identifikasi, rangsangan dari lingkungan sekitar dalam bentuk 

informasi akan diterima oleh sistem sensori, rangsangan berupa penglihatan, 

pendengaran, sentuhan atau rangsang lain, ketika rangsangan sudah dapat 

teridentifikasi maka dilanjutkan pada tahap seleksi respon. Tahap seleksi respon 

adalah tahapan untuk menentukan keputusan apa yang akan dibuat, sedangkan 

tahap program respon adalah persiapan program sebelum menjadi sebuah aksi yang 

berupa gerakan. 

3) Tahap Otonomi 

Setelah banyak melakukan latihan, secara bertahap siswa memasuki tahap 

otonomi, yang melibatkan perkembangan aksi otomatis yang tidak memerlukan 

adanya perhatian, menggambarkan kejadian ini dengan melihatnya sebagai 

terkembangkannya program motorik yang dapat mengontrol aksi untuk waktu 

yang relatif lama. Memprogram rangkaian gerakan yang panjang berarti memicu 

lebih sedikit program dalam waktu tertentu, menurunkan beban perhatian yang 

menuntut proses pelaksanaan respon (response-initiation). 

 

2.2.8 Dasar-dasar permainan 
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Proses untuk menjadi pemain yang baik perlu menguasai fundamental dari 

permainan bola basket ini. Dengan petunjuk serta lebih mendalam mengenai 

dasar-dasar permainan dan peraturan permainan yang berlaku dunia internasional 

maka akan lebih baik dan bertambah maju mutu permainan yang kita sajikan 

(Abdul Rohim, 2008:10). Teknik dasar bola basket terdiri dari beberapa macam 

cara yaitu: 

1) Cara Memegang Bola. 

Cara memegang bola hendaknya dengan menggunakan kedua telapak tangan 

mengenai seluruh perkenaan bola. Letak tangan pada bagian samping bola agak 

ke belakang dengan jari-jari tangan membuka, ibu jari menghadap kedalam dan 

antar ibu jari yang satu dengan yang lain kira-kira berjarak satu telapak tangan. 

Pada waktu menerima operan, hendaknya bola disambut dengan kedua tangan 

serta segera di tarik kearah dada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini. 

 
Gambar 2.8 Cara memegang bola. 

(Sumber: Abdul Rohim, 2008:11) 

 

2) Cara Mengoper Bola (passing) 
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Cara mengoper bola dapat dilakukan dengan menggunakan satu tangan ataupun 

dua tangan. Tetapi yang sering dilakukan oleh pemain bolabasket adalah dengan 

menggunakan kedua tangan dari depan dada. Cara ini berguna untuk jarak pendek 

karna menghasilkan kecepatan, ketepatan dan kecermatan terhadap teman yang 

diberi bola. Secara umum, operan dengan menggunakan tangan dapt dilakukan 

dengan cara berikut. 

(1) Sikap awal 

- Pegang bola sesuai dengan teknik memegang bola basket. 

- Sikut dibengkokkan ke samping sehingga bola dekat dengan dada. 

- Sikap kaki dapat dilakukan sejajar atau kuda-kuda jaraknya selebar bahu. 

- Lutut ditekuk, badan condong kedepan dan jaga keseimbangan. 

(2) Sikap mendorong bola 

- Dorong bola kedepan dengan kedua tangan meluruskan lengan dengan 

diakhiri dengan lecutan pergelangan tangan sehingga telapak tangan 

menghadap keluar. 

- Untuk   pemula,   latihan mendorong   bola ini   dapat dibantu dengan 

melangkahkan kaki kebelakang dan kedepan. 

- Sasaran/arah operan adalah dada teman yang diberikan bola. 

(3) Sikap akhir 

Sesuai dengan irama melepaskan bola dari tanga, maka berat badan pindah ke 

depan. 
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3) Cara Memegang Bola 

Menangkap bola dapat dilakukan dengan satu tangan atau dua tangan, baik dalam 

keadaan berhenti, berjalan maupun dalm keadaan berlari. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Posisi siap menangkap bola. 

(Sumber: Abdul Rohim, 2008:31) 

4) Cara Memantul-mantulkan Bola (Dribbling) 

Dribbel dilakukan bila ingin lebih dekat ke keranjang, atau menunggu teman 

sampai pada posisi yang tepat untuk menerima operan. Dribbling atau memantul-

memantulkan bola yang berfungsi untuk melewati lawan ataupun untuk men-

delay permainan dapat dilakukan dengan posisi berhenti, berjalan atau berlari. Hal 

ini dilakukan sesuai kebutuhan pemain untuk mengatur ataupun mengkondisikan 

permainan. Pelaksanaan dribbling dapat dikerjakan dengan tangan kanan atau 

tangan kiri seperti di bawah ini. 

- Dribbling rendah 

Gunanya untuk menyusup dan mengacoukan pertahanan lawan. 

Dribbling tinggi 

Gunanya untuk memperoleh posisi mendekati basket lawan. 

- Dribbling lambat 
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- Dribbling cepat 

5) Cara Memasukkan atau Menembak Bola (Shooting) 

Bila dilihat dari posisi badannya terhadap papan, maka dibedakan sebagai berikut: 

1. Menghadap papan (Faching shoot) 

2. Membelakangi papan (Back up shoot) 

Kedua cara ini dapat dilakukan dengan sikap behenti, memutar, melompat dan 

berlari. 

3. Menghadap papan dengan sikap berhenti. 

- Tembakan dua tangan dari dada (Two handed set shoot) 

- Tembakan dua tangan diatas kepala (Two handed over head set shoot) 

- Tembakan satu tangan (one hand set shoot) 

- Tembakan satu tangan dari atas kepala (One hand over head shoot) 

 

2.2.9 Hakikat Latihan 

Menurut Bompa dalam Suharjana (2004: 13) latihan merupakan aktivitas olahraga 

yang sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara progresif dan 

individual yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia 

untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Demikian pula Nossek (1982:3) 

mengemukakan, latihan adalah proses untuk pengembangan penampilan olahraga 

yang kompleks dengan memakai isi latihan, metode latihan, tindakan 

organisasional yang sesuai dengan tujuan. Menurut Harsono (1988:101), Latihan 

atau training adalah proses yang sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan 

secara berulang-ulang enggan kian hari kian menambah beban latihannya atau 
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pekerjaan. Yang dimaksud dengan sistematis latihan adalah berencana menurut 

jadwal yang telah ditentukan, juga menurut pola dan sistem tertentu, metodis dari 

mudah kesusah, teratur dari sederhana ke kompleks. 

Berulang-ulang maksudnya agar gerakan-gerakan yang semula susah dilakukan 

menjadi semakin mudah karena terbiasa. Menurut Sukadiyanto (2005:1) 

menerangkan bahwa pada prinsipnya latihan merupakan suatu proses perubahan ke 

arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas fisik kemampuan 

fungsional peralatan tubuh dan kualitas psikis anak latih. Dari keempat aspek 

latihan itu haruslah dilatih secara berdampingan atau satu sama lain tak dapat 

dipisahkan, tersusun dan teliti serta dilaksanakan secara cermat dan disiplin. Proses 

latihan yang dilakukan akan menjadikan seseorang terbiasa dengan aktivitas yang 

dilakukan. Khairul Anam (2018) berpendapat bahwa Setiap orang untuk dapat 

melakukan gerak atau keterampilan baik dari yang mudah, sederhana sampai yang 

rumit diatur dan diperintah dari sistem syaraf pusat yang sudah disimpan di dalam 

memori terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan gerakan 

koordinasi yang benar diperlukan juga koordinasi sistem syaraf yang meliputi 

sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi dengan otot, tulang, dan sendi. Atas dasar 

definisi latihan yang dikaitakan dengan aktifitas olahraga, maka latihan merupakan 

suatu aktifitas yang dapat meningkatakan kemampuan seseorang dalam suatu 

cabang olahraga. Pada penelitian ini berkisar pada masalah pengaruh latihan teknik 

terhadap peningkatan kemampuan shooting free throw atau tembakan bebas pada 

permainan bola basket, maka bentuk latihan yang digunakan pun harus dapat 

meningkatkan kemampuan teknik shooting ini 
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2.2.9.1 Latihan Menggunakan Metode Tali dan Simpai. 

Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari “medium”, yang 

berasal dan Bahasa Latin “medius” yang berarti tengah. Sedangkan dalam Bahasa 

Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau “sedang” sehingga 

pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang mengantar atau meneruskan 

informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) dan penerima pesan. Media dapat 

diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu 

proses penyajian informasi (AECT, 1997:162). Deskripsi latihan Shooting yaitu 

dengan media latihan tali dan simpai pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah 

sebagai berikut: 

2.2.9.2 Latihan Menggunakan Metode Tali 

Metode latihan dengan memanfaatkan media tali merupakan alat bantu yang 

digunakan untuk meningkatkan hasil akurasi kemampuan menembak bola basket. 

Metode ini menggunakan tiang penyanggah dan tali, dimana tiangnya mempunyai 

beberapa tahapan tinggi yaitu tahapan pertama tinggi 2, 75 meter dan tahapan ke 

dua 3 meter. Shooting bola basket yang baik yaitu memperhatikan pandangan, 

keseimbangan, posisi tangan, penempatan siku dan irama shooting. Latihan 

shooting hendaknya dilakukan secara berulang-ulang agar terjadi peningkatan 

terhadap hasil shooting. (Danny Kosasih, 2008:51). Selain tujuan ke ring, 

pentingnya latihan menggunakan media tali terhadap hasil shooting bola basket 

terdapat pada pergerakan bola yang dimungkinkan untuk melambung secara 
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parabola dengan tujuan bola sampai ke ring dan dapat memasukkan bola ke dalam 

ring.  

Jarak yang sudah dibuat dan diukur ketinggian tertentu dapat membuat pergerakan 

bola melambung secara sempurna dan memberikan hasil shooting bola basket yang 

baik. Penggunaan metode latihan dengan memanfaatkan media yang telah dibuat 

serta dilatih juga gerakan dasar shooting yang baik, memungkinkan mendapatkan 

hasil yang lebih maksimal untuk melakukan shooting bola basket. Pelaksanaan 

dalam melakukan latihan shooting ini yaitu siswa bersiap-siap tepat pada posisi 

belakang garis free throw dilakukan, kemudian setelah diberikan pengarahan dari 

pelatih siswa mencoba melakukan latihan shooting free throw menggunakan tali 

dengan tinggi 2,75 meter lalu megunakan tali dengan tinggi 3 meter di tahapan 

selanjutnya yang dipasang 1 meter di depan ring basket dengan jarak rentang tali 2 

meter. 
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Gambar 2.10 Media tali 

(Sumber: observasi pra penelitian 2019) 

 

Konsep penerapan latihan ini telah dimodifikasi secara khusus oelh peneliti dengan 

memperhatikan keefektifan dalam pelaksanaan. Peralatan yang digunakan dalam 

model latihan ini juga dengan memanfaatkan sesuatu yang tidak terlalu sulit supaya 

lebih mempermudah ketika siswa ingin menambah jam latihan sendiri. Posisi tiang 

dengan tidak ada tekstur dan spesifikasi khusus akan membuat siswa lebih mudah 

mengkondisikannya sendiri, selain itu spesifikasi penggunaan tali juga tidak ada 

tali khusus dalam model latihan ini. Pada prisnsipnya penerapan metode tali ini 

adalah melewatkan bola dii atas tali untuk melakukan shooting ke dalam ring 

dengan tujuan memaksimalkan dan membiasakan bola parabol yang tentunya akan 

lebih berpeluang untuk masuk ke dalam ring. 

Pelaksanaan dalam melakukan latihan shooting ini yaitu siswa bersiap-siap tepat 

pada posisi belakang garis free throw dilakukan, kemudian setelah diberikan 

pengarahan dari pelatih siswa mencoba melakukan latihan shooting free throw 
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menggunakan tali ukuran 2,75 meter lalu megunakan tali ukuran 3,5 meter di 

tahapan selanjutnya. Treatment dilakukan secara bergantian tiap siswa secara 

menyeluruh dengan 2 model latihan shooting menggunakan rentang tali yang 

berbeda.  

Salah satu bentuk latihan ini dapat diterapkan dalam proses latihan sebagai salah 

satu pengembangan model latihan untuk meningkatkan kemampuan shooting 

khususnya dalam melakukan free trow. Penerapan beberapa program latihan juga 

diharapkan dapat menjadikan setiap pemain mengalami perubahan perilaku, 

kebiasaan dan keterampilan dalam melakukan tembakan bebas dalam permainan 

bola basket khususnya dalam melakukan tembakan bebas dengan menggunakan 

model latihan rentangan tali. Dengan alat bantu ini siswa belajar melakukan 

tembakan yang tepat dan mengarah pada sudut elevasi secara sistematis dan 

berulang-ulang dari jarak dekat sampai pada jarak yang semakin jauh dengan arah 

tembakan relatif tetap. Sesuai dengan proses pelaksanaan program latihan ini, 

peneliti beranggapan bahwa melalui pembelajaran ini siswa akan terbiasa 

melakukan tembakan ke arah yang sama dan akhirnya akan menjadi terampil 

didalam melakukan tembakan bebas dalam permainan bola basket. 

 

 

 

 

 

 

 Tinggi 

tiang 

2, 75 m 
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Gambar 2.11. Model latihan penerapan tali. 

Secara bergantian siswa akan melakukan latihan dengan penerapan model latihan 

menggunakan tali dengan proses tahapan yang pertama. Tinggi tiang penyangga tali hanya 

sekitar 2,75 meter, hal ini dilakukan untuk mencoba dan membiasakan siswa melakukan 

tembakan atau shooting dengan posisi bola tidak tegak lurus langsung mengarah ke ring. 

Bola tembakan idealnya adalah melambung dengan posisi parabol, hal ini tentunya akan 

lebih maksimal dalam mencetak point. 

Setelah semua siswa sudah melakukan, pelatih yang bekerja sama dengan peneliti akan 

mengevaluasi beberapa proses tahapan model latihan maupun hasil dari pada latihan 

tersebut. Siswa diberikan pengarahan lebih khusus jika masih didapatkan beberapa gerakan 

yang belum ideal dan bagus dalam melakukan shooting. Pelatih juga memberikan instruksi 

lanjutan mengenai pelaksanaan model latihan penggunaan tali tahap kedua. Secara 

keseluruhan sama, namun yang membedakan disini adalah ketinggian tiang. Hal ini 

dimaksudkan untuk siswa ataupun atlet lebih bisa maksimal melambungkan bola dengan 

hasil lemparan yang parabol dalam proses shooting, tentunya dengan target ring. 

Pencapaian dan peningkatan prestasi olahraga Bola basket semakin meningkat 

dilevel nasional, regional maupun internasional, peningkatan dan pencapaian 

prestasi dalam cabang olahraga bola basket tentunya melalui usaha yang dilakukan 

oleh para atlet, ahli olahraga dan pelatih. Cabang olahraga permainan bola basket 

merupakan salah satu permainan yang wajib diberikan kepada siswa sekolah 

lanjutan, baik sekolah lanjutan tingkat pertama maupun sekolah lanjutan tingkat 
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atas. Di sekolah-sekolah lanjutan, permainan bola basket termasuk salah satu jenis 

olahraga yang diminati oleh para siswa sehingga masuk materi kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Pengembangan minat bakat dan sarana prasarana permainan bola basket yang baku 

sesuai dengan peraturan PERBASI harus tersedia di sekolah-sekolah. Agar siswa 

dapat berprestasi dalam permainan bola basket maka diperlukan bentuk dan metode 

latihan yang baik dan tepat guna. Seorang guru penjaskes atau pelatih olahraga 

dituntut mampu memiliki kemampuan dalam memilih metode dan teknik 

penyampaian materi pembelajaran khususnya materi permainan bola basket. Hal ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Rubiana dengan judul 

“pengaruh pembelajaran shooting (free throw) dengan alat bantu rentangan tali 

terhadap hasil shooting  (free throw) dalam permainan bola basket”. Hasil penelitian 

yang telah dilakukan menyebutkan bahwa alat bantu rentangan tali berpengaruh 

secara berarti terhadap keterampilan tembakan bebas (free throw) dalam permainan 

bola basket pada ekstrakurikuler bola basket putri SMP Negeri 7 Kota Tasikmalaya 

tahun ajaran 2011/ 2012. Hal ini berarti bahwa alat bantu rentangan tali efektif 

digunakan dalam meningkatkan keterampilan tembakan bebas (free throw) pada 

ekstrakurikuler bolabasket putri SMP Negeri 7 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 

2011/ 2012. 

Dalam penelitian ang dilakukan,  Alat bantu rentangan tali berpengaruh secara 

berarti terhadap keterampilan tembakan bebas (free throw) dalam permainan bola 

basket pada ekstrakurikuler bola basket putri SMP Negeri 7 Kota Tasikmalaya 

tahun ajaran 2011/ 2012” ternyata hasilnya diterima atau terbukti. Kebenaran hasil 
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pengujian hipotesis tersebut didukung pula oleh data hasil penelitian dengan 

menggunakan uji t` yang menunjukkan nilai t`hitung sebesar 3,25 yang berada di 

luar daerah penerimaan hipotesis (t`tabel sebesar 1,73). Diterimanya hipotesis 

tersebut diduga karena untuk menghasilkan keterampilan tembakan bebas (free 

throw) yang baik, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat bantu, salah 

satunya alat bantu rentangan tali. Selain itu, latihan free throw dengan 

menggunakan alat bantu rentangan tali pada permainan bolabasket dapat 

memotivasi siswa/ atlet untuk belajar teknik dasar tembakan bebas (free throw). 

 

2.2.9.3 Latihan Menggunakan Metode Simpai. 

Metode latihan simpai merupakan model latihan dengan memanfaatkan alat bantu 

yang digunakan untuk meningkatkan hasil akurasi kemampuan menembak bola 

basket berbentuk simpai. Menurut (Ambler, Vic. 1990:77).) simpai adalah lingkar 

atau gelanggelang dari rotan, sedangkan yang dimaksud dengan media simpai 

adalah benda yang berbentuk lingkar atau gelang-gelang rotan dari kayu yang 

digunakan sebagai prantara komunikasi antara guru dengan murid pada saat proses 

latihan berlangsung Simpai yang digunakan untuk media latihan adalah simpai 

berukuran sedang yang berada disisi sebelah kanan, tengah, dan kiri dengan ukuran 

tinggi tiang penyanggah 2,75 meter dan 3 meter. 

Simpai adalah lingkar atau gelang-gelang dari rotan, sedangkan yang dimaksud 

dengan media simpai adalah benda yang berbentuk lingkar atau gelang-gelang rotan 

dari kayu yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara guru dengan murid 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Simpai mempunyai ukuran-ukuran 

yang sesuai digunakan, Ukuran simpai pada umumnya:  
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a. Diameter : 80-90 cm 

b. Tebal : 8-12 mm 

c. Berat: 300 gram 

d. Untuk anak-anak diameternya 60-75 cm 

Pentingnya latihan menggunakan simpai yang di buat dengan ketinggian yang 

berbeda dan jarak yang telah ditentukan agar akurasi yang didapat bisa maksimal, 

karena dalam permainan bola basket akurasi shooting dan banyaknya 

memasukakan bola ke dalam ring menentukan kemenangan dalam sebuah 

permainan bola basket. Menurut (Hall Wissel 1996:4), Shooting bola basket yang 

baik yaitu memperhatikan pandangan, keseimbangan, posisi tangan, penempatan 

siku dan irama shooting. Latihan shooting hendaknya dilakukan secara berulang-

ulang agar terjadi peningkatan terhadap hasil shooting 

 

Gambar 2.12 Model latihan penerapan simpai      

Pelaksanaan dalam melakukan latihan shooting menggunakan simpai ini yaitu 

siswa bersiap-siap tepat pada posisi belakang garis free throw, kemudian setelah 

3 m 

2, 75 m 

Diameter 90 cm 
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diberikan pengarahan dari pelatih siswa melakukan latihan shooting free throw 

menggunakan simpai yang berada di sisi kanan, tengah, dan kiri. Dalam latihan 

shooting ini yang dilakukan siswa ialah setelah melakukan shooting dari sisi kanan 

ke sisi tengah, dan kiri, dengan ukuran tinggi tiang penyanggah 2,75 meter dan 3 

meter dengan jarak melakukan latihan tembakan 3 meter dari tiang penyangga yang 

telah dipasang simpai. 

Proses latihan dengan menggunakan alat bantu simpai ini dibuat sedemikian rupa 

untuk menjadi media latihan siswa / atlet dalam melakukan shooting. Dengan 

diameter simpai yang sangat lebar, yaitu sekitar 90 cm akan membuat siswa mudah 

dalam mengarahkan bola ke target. Hal ini dilakukan karena kebanyakan siswa / 

atlet masih sangat kurang menguasai kemampuan shooting. Peneliti juga 

berpendapat bahwa, dengan menggunakakn simpai yang berdiameter agak lebar 

tentunya akan mempermudah siswa untuk memasukkan bola ke dalam simpai 

dengan gerakan shooting, yang tentunya akan lebih membuat siswa senang dan 

lebih semangat dalam melakukan latihan shooting. Lain halnya ketika mereka 

dihadapkan dengan proses latihan yang sulit dan selalu tidak mencapai target, 

ditakutkan malah akan semakin frustrasi dan akhrinya malas untuk latihan. 
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Gambar 2.13 Media Simpai. 

Sumber: observasi pra penelitian 

Merode simpai adalah alat atau metodik dan teknik yang digunakan sebagai 

perantara komunikasi dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi 

proses latihan. Metode simpai dapat dimodifikasi dengan berbagai cara untuk 

menunjang proses pelaksanaan pembelajaran ataupun latihan dalam meemberikan 

hasil yang maksimal. Mengenai fungsi media itu sendiri pada mulanya kita hanya 

mengenal sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar yakni memberikan 
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pengalaman visual pada anak dalam rangka mendorong motivasi belajar, 

memperjelas, dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih 

sederhana, konkret, mudah dipahami (Fatah, 2004:125). Hal ini sejalan dengan 

peneliian yang dilakukan oleh Samuel Krisjarwanto dengan judul “upaya 

meningkatkan kemampuan free throw melalui permainan target simpai pada peserta 

ekstrakurikuler bolabasket smp kanisius gayam Yogyakarta tahun ajaran 2014/2015. 

Berdasarkan hasil uji t tersebut diperoleh nilai thitung (8,794) > t tabel (2,093), dan 

nilai p (0,000) < dari 0,05, hal tersebut menunjukkan adanya peningkattan 

kemampuan free throw melalui permainan target simpai pada peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMP Kanisius Gayam Yogyakarta Tahun Ajaran 

2014/2015. Peningkatan dalam hal ini peningkatakn yang positif yang artinya 

kemampuan free throw anak menjadi lebih baik. Hasil tersebut dapat dilihat 

berdasarkan peningkatan nilai rata-rata tiap treatmennya. Rata-rata hasil pretest 

diperoleh 2,65 sedangkan pada hasil posttest meningkat menjadi 5,25. Dengan hasil 

tersebut diperoleh peningkatan persentasenya sebesar 14,71%. Peningkatan 

kemampuan kemampuan free throw tersebut mengindikasikan bahwa permaian 

target simpai menjadi salah satu metode latihan yang cukup efisien meningkatkan 

kemampuan free throw.  

Dengan permaianan target bola anak di tuntut untuk aktif menggerakkan anggota 

badan, sehingga secara tidak langsung aktifitas yang secara terus menerus akan 

meningkatkan ketepatan tangan dalam mengolah bola menuju sasaran, sehingga 

kemampuan free throw anak menjadi meningkat. Upaya peningkatan yang 

ditimbulkan oleh permainan target simpai terhadap kemampuan free throw tersebut 
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merupakan pengaruh menjadi lebih baik. Dengan ada peningkatan tersebut maka 

dapat diartikan permainan target menjadi salah satu metode latihan yang efisien 

untuk meningkatkan kemampuan free throw anak, yang terpenting adalah latihan 

yang terus menerus sesuai dengan prinsip latihan perlu adanya perencanaan 

program latihan dengan beban latihan dan intensitas dan durasi latihan sesuai 

dengan kemampuan kondisi fisik anak. 

 

2.2.10 Hakikat Konsentrasi 

Dalam olahraga, khususnya olahraga prestasi terdapat sebuah faktor yang sangat 

berperan dalam menunjang ataupun menghambat prestasi seorang atlet. Faktor 

tersebut adalah perhatian dan konsentrasi. Konsentrasi seolah-olah merupakan 

istilah yang tidak asing dalam kalangan olahragawan namun pada kenyataannya 

tidak mudah untuk menjabarkan batasan terkait definisi. Tingkat kemampuan 

perhatian olahragawan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan 

dalam melakukan aktivitas olahraga. Pada umumnya olahragawan top memiliki 

kemampuan dan energi optimal yang dapat secara fokus mengarahkan perhatiannya 

pada cabang olahraga yang dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan memperhatikan 

suatu objek juga merupakan satu keterampilan khusus bagi olahragawan, sehingga 

para pelatih dan pembina olahraga harus menyadari akan arti pentingnya 

keterampilan untuk memperhatikan.  

Kondisi seperti itu hingga saat ini nampaknya belum menjadi fokus pembahasan 

dalam pembinaan olahraga prestasi, sebab kecenderungan para pelatih dan pembina 

olahraga masih terlalu fokus pada pembinaan yang mengarah pada keterampilan 
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teknik dan peningkatan kualitas fisik, sedangkan pembinaan di bidang potensi 

psikologis masih terabaikan. Banyak kalangan olahragawan baik pelatih maupun 

atlet yang belum paham terkait batasan antara perhatian dan konsentrasi. Pada 

faktanya sering terjadi kekeliruan dalam pemahaman perhatian dan konsentrasi. 

Perhatian dan konsentrasi sering diartikan sama padahal memiliki definisi yang 

berbeda (Sukadiyanto, 2006: 161). Perhatian adalah merupakan proses kesadaran 

langsung terhadap informasi (rangsang) yang diterima untuk memutuskan suatu 

tindakan (respons). Sedangkan konsentrasi adalah adalah kemampuan seseorang 

untuk memusatkan perhatian pada rangsang yang dipilih (satu objek) dalam waktu 

tertentu. Artinya, proses terjadinya konsentrasi selalu didahului oleh adanya 

perhatian seseorang terhadap satu objek yang dipilih. Dengan demikian konsentrasi 

merupakan perhatian dalam rentangan waktu yang lama, sehingga selama dalam 

aktivitas olahraga yang diperlukan adalah konsentrasi. 

Pengertian konsentrasi dalam olahraga memiliki empat ciri, yaitu (1) fokus pada 

suatu objek yang relevan (perhatian yang selektit), (2) memelihara fokus perhatian 

dalam jangka waktu lama, (3) memiliki kesadaran pada situasi, dan (4) 

meningkatkan fokus perhatian jika diperlukan (Sukadiyanto, 2006: 164). Selain itu 

konsentrasi merupakan kemampuan untuk memusatkan perhatian pada tugas 

dengan tidak terganggu dan terpengaruhi oleh stimulus yang bersifat eksternal 

maupun internal Schmid, Peper & Wilson dalam Komarudin (2013: 138). Schmid 

& Peper (dalam Monty 2000: 228) mengemukakan bahwa konsentrasi merupakan 

hal yang amat penting bagi seorang atlet dalam menampilkan kinerja performa di 

lapangan. Komponen utama konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan 
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perhatian pada suatu hal tertentu dan tidak terganggu oleh stimulus internal maupun 

stimulus eksternal yang tidak relevan. Stimulus internal adalah gangguan sensoris 

maupun pikiran seperti perasaan lelah, cemas dan sebagainya. Stimulus eksternal 

adalah gangguan dari luar diri seperti misalnya sorak penonton, ejekan penonton, 

gangguan lawan, dan wasit.  

Konsentrasi merupakan suatu keadaan dimana kesadaran seseorang tertuju kepada 

suatu objek tententu dalam waktu tertentu. Semakin baik konsentrasi seseorang, 

maka semakin lama seseorang dapat melakukan konsentrasi. Dalam olahraga 

konsentrasi memegang peranan penting. Dengan berkurangnya atau terganggunya 

konsentrasi atlet pada saat latihan, apalagi pertandingan, maka akan timbul berbagai 

masalah serta hasil yang tidak optimal. Berdasarkan beberapa pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa konsentrasi merupakan sebuah proses seseorang dalam 

memilah sebuah rangsang suatu objek melalui perhatian yang kemudian dipilih 

untuk dijadikan objek untuk diamati atau diperhatikan dalam waktu tertentu untuk 

mendapatkan hasil optimal.  

 

 

 

2.2.10.1 Jenis Konsentrasi 

Konsentrasi dalam olahraga sangat menentukan prestasi seorang atlet dilapangan. 

Seorang atlet apabila kehilangan konsentrasi hanya sekejap maka akan 

mempengaruhi hasil pertandingan. Seorang pemain sepakbola ketika dalam sebuah 

permainan timnya tertinggal dengan kedudukan 0-1. Pemain tersebut mendapat 

kesempatan melakukan tendangan bebas. Apabila pemain tersebut memiliki 
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konsentrasi yang baik maka dapat memaksimalkan tendangan bebas tersebut 

setidaknya tepat pada sasaran dan berkesempatan menyamakan kedudukan. Namun 

apabila pemain tersebut kehilangan konsentrasi karena tekanan penonton, lawan 

dan sikap nervous maka tendangan tersebut bisa keluar tau membentur pagar hidup. 

Tentu saja hal tersebut menjadi sebuah kerugian karena timnya mengalami 

kekalahan. Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa konsentrasi tidak hanya 

fokus pada diri sendiri ataupun lawan.  

Menurut Weirnberg & Gould (2003: 358) jenis konsentrasi ditentukan oleh dua hal 

yaitu keluasan (melebar dan menyempit) dan arah (ke dalam dan ke luar). 

Konsentrasi yang meluas adalah kondisi seseorang dalam menerima beberapa 

kejadian (rangsang) secara simultan. Hal itu terjadi pada saat olahragawan harus 

menyadari dan peka terhadap perubahan lingkungan pertandingan yang biasanya 

mengganggu daya konsentrasi. Sedangkan konsentrasi menyempit adalah kondisi 

seseorang yang hanya menerima satu atau dua rangsang. Sebagai contoh pada saat 

petenis melakukan servis, konsentrasinya mengarah pada raket dan bola yang akan 

dipukul (Sukadiyanto, 2006: 171). Selanjutnya, konsentrasi ke luar adalah fokus 

perhatian terhadap objek yang berada di luar diri seseorang, yang antara lain dapat 

berupa objek bola atau gerakan lawan. Sedangkan konsentrasi ke dalam adalah 

fokus perhatian yang mengarah pada pikiran dan perasaannya sendiri. Misalnya 

pelompat tinggi yang berkonsentrasi pada saat akan start untuk melakukan sprint 

sebelum melompat. Konsentrasi dalam olahraga jelas sangat berperan terhadap 

keberhasilan pelaksanaan sebuah gerak tidak terkecuali dalam olahraga sepakbola. 
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2.2.10.2 Faktor Pengganggu Konsentrasi 

Konsentrasi merupakan sebuah proses seseorang memusatkan sebuah perhatian. 

Namun pada saat bertanding dan berlatih pasti ada berbgai faktor yang menghambat 

atau menggangu konsentrasi. Weirnberg & Gould (2003: 359-364) mengemukakan 

ada dua faktor yang mempengaruhi konsentrasi yaitu faktor dari dalam diri 

olahragawan (internal) dan faktor dari luar olahragawan (ekternal). Lebih lanjut 

Wienberg & Gould (2007: 374-378) menjelaskan faktor gangguan konsentrasi dari 

dalam diri (internal) olahragawan terdapat beberapa faktor antara lain, yaitu: 

1) Memikirkan kejadian (kegagalan) yang baru saja berlalu Gangguan yang 

disebabkan karena memikirkan kegagalan yang baru saja berlalu ini sering 

dialami oleh para olahragawan, terutama yang masih pemula dan yang belum 

memiliki pengalaman bertanding. Kondisi atlet yang memikirkan bentuk 

kesalahan tersebut secara terus menerus tentu saja akan berpengaruh pada 

tingkat konsentrasi selama pertandingan. Hal ini akan menjadi titik lemah yang 

akan menurunkan penampilan atlet di lapangan. 

2) Memikirkan hasil yang akan dicapai Bagi seorang atlet dalam setiap 

pertandingan pasti akan ada target yaitu kemenangan. Akan tetapi apabila 

target tersebut selalu dipikirkan dan diramalkan malah menjadi beban. Atlet 

akan merasa tegang dan cemas dalam menjalani pertandingan sehingga 

mempengaruhi penampilan di lapangan.  

3) Merasa tercekik dan tertekan. Perasaan tercekik merupakan salah satu dampak 

dari beban target seorang atlet dalam menjalani sebuah pertandingan. Seorang 

atlet yang sangat tegang dalam menjalani pertandingan akan mengalami 
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perasaan choking (tercekik). Alhasil kondisi tersebut berdampak negatif pada 

penampilan atlet di lapangan.  

4) Gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis perubahan secara fisiologis juga 

dapat mengganggu daya konsentrasi olahragawan, terutama pemapasan yang 

terengah-engah, denyut jantung yang cepat, serta meningkatnya ketegangan 

pada otot. Sebagai contoh bagi olahragawan menembak dan panahan, 

pemapasan yang terengah-engah, denyut jantung yangcepat, serta 

meningkatnya ketegangan pada otot akan sangat mengganggu ketepatan 

bidikan pada sasaran. 

5) Kelelahan. Atlet yang bertanding dalam intensitas tinggi tentu akan menguras 

energi. Dengan kondisi energi yang terkuras tentu akan berpengaruh pada 

kemampuan otak dalam mengikat oksigen. Hal tersebut tentu saja akan 

berpengaruh pada daya konsentrasi atlet di lapangan.  

6) Motivasi yang kurang. Secara tidak langsung motvasi seorang atlet akan 

berpengaruh pada konsentrasi ketika bertanding. Contoh ketika seorang atlet 

unggulan bertemu dengan atlet pemula tentu saja motivasi untuk bertanding 

tidak akan sebagus ketika bertemu pemain yang selevel. Secara tidak langsung 

ini akan berpengaruh pada konsentrasi pada saat pertandingan. 

Terkait dengan faktor dari luar olahragawan (eksternal) terdapat beberapa faktor 

pengganggu konsentrasi. Wienberg & Gould (2007: 378-37) menyatakan beberapa 

faktor ekternal pengganggu konsentrasi antara lain:  

1) Rangsang yang mencolok. Rangsang yang mencolok merupakan gangguan 

terhadap fungsi visual, yang akhirnya juga mengacaukan tingkat konsentrasi. 
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Apabila fungsi visual terkacaukan, maka rangsang yang masuk ke dalam 

persepsi tidak akan sempurna, sehingga proses pemilahan di dalam otak untuk 

merespons yangberupa konsentrasi juga akan terganggu.   

2) Suara yang keras. Seperti halnya dengan rangsang visual yang mencolok, 

rangsang suara yang keras akan menggangu proses informasi ke otak. Untuk 

itu latihan konsentrasi akan lebih efektif dilakukan ditempat yang kondusif dan 

hening.  

3) Perang urat syaraf yang dilakukan oleh lawan. Perang urat syaraf biasanya 

lebih mengarah pada perang kalimat yang didalamnya meneror. Biasanya 

seorang atlet yang mendengar kalimat tersebut akan bereaksi secara emosional. 

Apabila atlet tersebut memiliki sikap temperamental pasti akan mempengaruhi 

konsentrasi di lapangan. Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa penampilan seorang atlet dilapangan sangat dipengaruhi bagaimana 

kemampuan menjaga konsentrasi. Konsentrasi seorang olahragawan 

dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal. Untuk itu seorang atlet pada saat 

bertanding harus mampu mengelola semua potensi gangguan yang mungkin 

muncul baik dari internal maupun eksternal. 

2.2.10.3 Hambatan Latihan Konsentrasi 

Seorang olahragawan dalam berlatih konsentrasi tentu saja pasti akan mengalami 

berbagai hambatan. Menurut Gunarsa (2008: 92) terdapat tiga faktor yang dapat 

menjadi penghambat pada saat berlatih konsentrasi, yaitu: 

1) Objek yang terlalu banyak dan peralihan yang berlangsung cepat. Jika objek 

latihan yang dijadikan sebagai stimulus perhatian terlalu banyak dan terjadi 
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peralihan yang sangat cepat maka konsentrasi akan mudah terganggu. Oleh 

karena itu diperlukan latihan khusus pada atlet bagi cabang olahraga tertentu. 

Selain itu dalam latihan konsentrasi harus bersifat spesifik.  

2) Hubungan antara Perhatian, Konsentrasi dan Stres Seorang atlet ketika 

mengalami ketegangan yang berlebihan akan menyebabkan gangguan pada 

proses berpikir dan kegiatan dari otot-otot. Gangguan pada fungsi berpikir 

meliputi energi psikis yang meningkat sehingga menggangu koordinasi energi 

psikis dengan suatu gerakan. Dengan kata lain dapat terjadi kekekacauan dalam 

perhatian yang akhirnya berimbas pada konsentrasi.   

3) Rasa Sakit Faktor lain yang menjadi penghambat seorang atlet untuk dapat 

berkonsentrasi adalah rasa sakit. Pada kenyataannya banyak atlet yang terpecah 

konsentrasinya pada saat bertanding ketika mengalami cedera. 

 

2.2.10.4 Hubungan antara Konsentrasi dengan Keterampilan / kemampuan 

Ketepatan respons gerak yang dilakukan oleh olahragawan sangat ditentukan oleh 

kemampuan persepsinya dalam memilah-milah berbagai rangsang yang diterima. 

Kemampuan persepsi dipengaruhi oleh kemampuan olahragawan dalam 

memperhatikan terhadap objek yang diterima. Artinya, perhatian berkaitan erat 

dengan kemampuan kognitif seseorang dalam mengarahkan dan memelihara 

kesadarannya pada satu objek. Untuk itu, kemampuan perhatian dipengaruhi oleh 

tingkat kesiapan dan kemampuan otak olahragawan dalam memproses berbagai 

informasi secara cepat dan akurat. Pendapat tersebut diperkuat oleh James dalam 

Gill (1986: 42) bahwa perhatian merupakan proses yang terjadi di dalam otak dalam 

bentuk kejelasan terhadap berbagai objek yang dilihat. Dengan demikian 
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diperlukan sistem pemprosesan informasi yang prima dalam diri olahragawan agar 

dapat menerima rangsang secara baik dan menjawabnya dalam bentuk gerak secara 

cepat dan tepat. Keterampilan diartikan sebagai kemampuan seseorang terhadap 

suatu hal yang meliputi semua tugas-tugas kecakapan, sikap, nilai dan 

kemengertian yang semuanya dipertimbangkan sebagai sesuatu yang penting untuk 

menunjang keberhasilannya didalam penyelesaian tugas (Rusyadi dalam Yanto : 

2005). Konsentrasi merupakan komponen utama dari kinerja yang berulang kali 

diperkuat apakah itu mengacu pada pelatihan yang berkualitas, persiapan mental, 

kontrol gangguan, rencana kompetisi fokus, atau evaluasi kompetisi (Wienberg & 

Gould, 2007).  

Dilihat dari pembahasan di atas, hubungan antara konsentrasi dan keterampilan 

yang dalam hal ini diartikan kemampuan melakukan free throw bisa dikatakan besar 

karena tehnik dalam bola basket khususnya free throw membutuhkan ketenangan 

agar dapat melakukan dengan fokus dan menghasilkan hasi yang maksimal. Pemain 

yang memiliki tingkat konsentrasi yang rendah akan sangat mempengaruhi 

permainannya, khususnya jika pemain dalam keadaan lelah, capek ataupun dalam 

tekanan.  

 

2.2.11 Tingkat kesulitan 

Peneliti membuat variasi tingkat kesulitan dengan memodifikasi model latihan 

dengan menggunakan simpai dan tali. Beberapa proses latihan disiapkan oleh 

peneliti guna memberikan hambatan pada saat latihan. Dengan model penerapan 

latihan menggunakan simpai dan tali serta diberikan tingkat kesulitan secara 
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bertahap tentunya akan sangat mempengaruhi konsentrasi setiap pemain. Semakin 

rendah rintangan yang diberikan tentunya semakin rendah juga tingkat konsentrasi 

yang diperlukan, begitu juga sebaliknya. Pada saat tester mempunyai tingkat 

kesulitan dalam melakukan tembakan bebas dan diharapkan mempunyai tingkat 

kekuatan, ketepatan atau accurasi tembakan dengan sempurna, di kategorikan 

variasi menambah latihan teknik dasar tembakan dan tester tidak jenuh dan bosan 

dalam melakukan praktek tembakan. 

 

2.2.12 Free Throw shoot 

Free throw sangat sering menentukan kemenangan atau  kekalahan didalam 

pertandingan, maka latihlah free throw didalam setiap latihan. Perlu diperhatikan 

saat melakukan free throw cara memegang bola, posisi siku, pergelangan tangan 

dan posisi tubuh harus segaris dengan ring. Free throw memiliki posisi yang sama 

dengan set shot. Penempatan berat badan pada kaki tumpu adalah sangat penting 

supaya keseimbangan tubuh benar-benar kokoh. Sesaat sebelum melepas bola, 

pemain di sarankan menghentikan gerakannya sebentar untuk fokus pada ring. 

Tarik nafas panjang yang dalam pada saat akan melakukan free throw untuk 

membantu konsentrasi pemain. Danny Kosasih (2008:51). Dari hal tersebut 

diatas, Free throw shot dilihat pada gambar. 
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Gambar. 2.14. Free throw shot. 

Sumber: Danny Kosasih (2008:51). 

Sukses dalam melakukan lemparan bebas memerukan keahlian, kebiasan, rileks dan 

irama mendukung konsentrasi dan keyakinan diri. Keyakinan adalah bagian 

terpenting dalam melakukan tembakan bebas (Free throw). Berpikiran positif: anda 

selalu melempar dari garis, tidak ada yang menjaga anda. 3, 5 bola tepat masuk 

kerajang, dengan keyakinan dan teknik yang benar anda tidak akan gagal.  

Kembangkan kebiasan lemparan bebas untuk menguji mekanisme persiapan 

menembak. Kebiasan juga membuat anda bisa rileks, konsentrasi dan melakukan 

lemparan dengan irama. Yang paling penting kebiasan akan membangun kepercyan 

diri. Kebiasan dapat berupa cara melakukan drible, menguji mekanisme, 

menggunakan gambar (visualisasi) untuk lebih mencermati gerakan, dan menarik 

nafas sebelumnya supaya rileks. Cobalah dengan kebiasaan ini jangan pernah 

mengubah ubahnya. Kebanyakan pemain melakukan satu tangan, ini memerlukan 

waktu untuk mengontrol tekhnik dasar seperti penglihatan, keseimbangan, posisi 

tangan, siku yang lurus lemparan dan sebagainya. Di sini ada beberapa contoh 

kebiasaan yang dapat membantu anda. Berdiri beberapa kaki di belakang garis free 

throw / lemparan bebas sampai petugas melempar bola, anda berdiri rileks. Jika 

anda mendengar keriuhan dan kerumunan orang-orang atau mulai berpikir negative 

hentikan dengan kata (mengucap) ”berhenti” / ambil nafas dan hilangkan pikiran 

negative.  Bantu dengan pemikiran positive dan berfikir “saya seorang penembak 

“Noth –ing but net” atau “hitung“. Sewaktu anda menerima bola posisikan kaki 

anda untuk menangkap bola (bukan kepala anda) tepat di tengah garis free throw 
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yang di gunakan   untuk menandakan   lingkaran   free   throw.   Atur   posisi   kaki 

untuk menembak ke sebelah luar dari tanda ini, atur bola  dengan  segaris  dengan  

ring bagian tengah. Siap dengan sikap berdiri seimbang. 

Beberapa pemain pemantul mantulkan lebih dulu bola beberapa kali untuk 

menenangkan diri. Gunakan posisi tangan yang rileks dan searahkan jari tangan 

anda pada sumbu bola. Kemudian kontrollah perataan siku anda. Ambil nafas 

panjang untuk rileks. Visualisasi sebelum anda menembak bisa membuahkan 

tembakan yang mulus, berirama dan meningkatkan rasa percaya diri. Pusatkan 

perhatian pada sasaran dan tembakan. Panjangkan follow-throughnya, mata terpaku 

pada sasaran dan lengan untuk menembak tetap di atas samping bola menyentuh 

ring. 

Relaksasi mungkin merupakan masalah penting dalam melakukan tembakan free 

throw lebih banyak memberi kesempatan untuk berpikir dari pada tenbakan lain. 

Upaya keras mungkin dapat mengkibatkan ketakberesan pada fisik atau tekanan 

emosi, letakan dan tubuh pada suatu keadan yang santai dengan tarikan nafas yang 

dalam. Untuk lemparan bebas, paling penting membiarkan bahu rileks ambil nafas 

dalam dalam dan biarkan bahu anda jatuh dan lemas. Lakukan hal yang sama 

terhadap lengan tangan dan jarin – jari anda. Belajarlah merileks kan bagian – 

bagian tubuh anda yang lain. Mengatur pernapasan dan merilekskan otot-otot 

sangat berguna bagi membiasakan lemparan bebas. Gunakan kata – kata kunci 

untuk memantapkan irama tembakan. Sebagai contoh, jika kata – kayta pemicu kata 

anda legs dan through dan kata pautan yes, ucapkan secara bersama – sama “legs, 

through, yes”. Katakan dalam ritmis sesuai gerak tembakan dari awal tembakan 
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sampai bola lepas menggunakan kata – kata pribadi dengan cara ini menentukan 

ritme anda, mempermudah mekanisme, dan menegakkan rasa percaya diri. 

Rasa percaya diri dan konsentrasi berkaitan satu sama lainnya. Menggunakan kata 

penguat (sugesti dapat membimbing pikiran akan kemampuan diri dalam 

menembak) Sebagai contohnya, anda dapat menyatakan pada diri anda sendiri 

bahwa “saya seorang penembak “atau ingatkan diri anda dengan keberhasilan di 

masa lalu, langkah yang paling penting sebelum mengawali gerakan free throw, 

bagaimanapun juga, adalah menghilangkan semua gangguan pada pikiran anda, 

pusatkan perhatian dan pikiran pada ring. Kosentrasikan pada tembakan yang 

pernah berhasil dan biarkan yang gagal atau apa saja yang mungkin anda lakukan 

dengan salah hayati keadaan pada saat sekarang. Visualkan penembakan free throw 

yang berhasil sementara menekankan kata – kata pautan “yes!, net!, in!, through!,” 

nikmatilah semuanya, fokuskan pada target di depan. Lihat, tembak hitung. 

Shooting (menembak) adalah keahlian yang sangat penting di dalam olah raga 

basket. Teknik dasar seperti operan, dribbling, bertahan dan rebounding mungkin 

mengantar anda memperoleh peluang besar membuat skor, tapi tetap saja anda 

harus mampu melakukan tembakan. Sebetulnya menembak dapat menutupi 

kelemahan teknik dasar lainnya. 

Keahlian dasar yang harus anda latih keakuratan menembak. Ini akan memaksa 

lawan terus menempel anda dengan ketat dan mudah untuk di kecoh dan kemudian 

memudahkan untuk mengoper dan menggiring bola serta menembak. Jika anda 

belum mampu mengembangkan tembakan yang akurat, lawan anda gampang 

mengantisipasi operan, giringan bola dan menjadi lebih sulit untuk dikecoh. 
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Apabila anda tidak memegang bola, lawan akan lebih mudah menjaga anda dan 

dalam posisi demikian, lawan akan mampu memberi bantuan kepada rekannya 

menjaga pemain lain. Untuk kepada rekannya menjaga pemain lain. Untuk 

keberhasilan sebuah tim harus memiliki pemain - pemain yang mampu melakukan 

tembakan. Pemain yang tidak dapat menembak dengan baik harus memiliki teknik 

lain yang lebih menonjol agar kebutuhan tim terpenuhi. 

1) Membuat tembakan yang akurat 

Penembak yang hebat sering di sebut pure shooter karena kehalusannya, tembakan 

yang meluncur bebas tanpa menyentuh ring. Beberapa pemain beranggapan pure 

shooter adalah anugerah alam dan bakat sejak lahir. Ini adalah konsep yang salah. 

Penembak yang handal itu hasil latihan bukan dari lahir. Seorang pure shooter, 

seperti saat anggota Olympic dream team 1992 Chris Mullin, Berputar mendrible 

memutari lawan dan dengan tanpa kesulitan dia melakukan soft jump shot, dia 

nampak seperti seorang penembak sejak lahir. Pikirannya tidak pada mekanisme 

dari tembakan tetapi terletak pada posisi dan gerakan teman setim dan lawan- lawan. 

Pure shooter cenderung menonjolkan tembakan, mengoper, menggiring menuju 

ring, atau mengubah arah mundur dan melakukan penyerangan ulang. Bagi mullin 

dan penembak handal lainnya teknik itu sifat nya otomatis: Seperti orang berbakat 

lain nya, pure shooter melakukan keahlian nya sampai tingkat tertinggi tanpa 

menyadarinya.  

Setiap orang adalah pemula pada awalnya, bagaimanapun juga setiap orang dapat 

membentuk diri menjadi pure shooter melalui latihan keras. Komitmen terhadap 

latihan membantu meningkatkan keahlian menembak, yang pada gililan nya akan 
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meningkatkan rasa percya diri. Percya diri dalam menembak membantu 

keberhasilan dalam pertandingn-pertandingan dan memperbarui komitmen 

terhadap latihan, merupakan perputaran hal yang biasa bagi mereka yang telah 

mencapai keberasilan. Menembak adalah suatu teknik yang dapat dilatih sendiri. 

Setelah anda mengrti mekanisme yang benar, yang di perlukan adalah bolanya, ring 

dan keinginan meningkatkan diri. Pertandingan bagaimana pun juga membantu 

mempermahir tembakan anda, termasuk situasi yang menekan pada akhir-akhir 

pertandingan. Latihan dengan seorang patner harus merupakan tekan perlawanan 

dari seorang pelawan. Ingat lah selalu melalui latihan anda akan dapat membangun 

keahlian dalam menembak dan rasa percaya diri. 

2) Kunci untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menembak, mekanisme, 

ritme dan jangkauan. 

 

Basket adalah permainan mental, disamping permainan fisik. Meningkatkan 

ketahanan mental adalah kunci untuk meningkatkan prestasi pada semua lini 

keahlian dasar, termasuk menembak. Anda memerlukan rasa percaya diri untuk 

menembak dengan baik: mampu menembak di bawah tekanan membedakan 

penembak terbaik dari yang terbaik. Hubungan langsung antara percaya diri dalam 

menembak dan keberhasilan dalam menembak adalah factor yang paling konsisten 

yang kita kenal pada penembak- penembak handal. Penembak yang percaya diri 

mengontrol pikiran, perasaan, dan tekhnik menembaknya. Tidak kalah pentingnya 

dengan percaya diri adalah tembakan yang akurat, di mana di perlukan keahlian dan 

berfikiran positif rasa percaya diri atau mekanisme sadar tidak cukup. Keberhasilan 
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berasal dari intergrasi mental dan aspek mekanisme menembak. Apabila anda 

berpikir seakan anda berbicara pada diri sendiri dan percakapan itu bisa bersifat 

positif maupun negatif. Teknik yang di sebut positive self-talk dapat membantu anda 

mengintergrasi aspek mental dan mekanisme menembak, mempercepat 

peningkatan tembakan anda. Positive self- talk menggunakan kunci keberhasilan 

untuk meningkatkan prestasi. 

Pilihan kata-kata yang dapat menbantu anda mempelajari mekanisme yang benar, 

menemukan ritme dan membentuk percaya diri. Kata-kata kunci tersebut harus 

bersifat positif, singkat (lebih baik terdiri dari kata), dan memiliki personalitas. Kata 

yang bersifat positif yang anda asosiasikan dengan tembakan yang  berhasil  disebut  

kata  “an-dor” Pilih  kata-kata  kautan  anda sendiri yang membuat anda 

memfisualkan tembakan anda berhasil, contohnya yes!, net!, face!, Whoosh!, 

swish!, in!, through!, Kata-kata kunci bagi mekanisme yang banar dari tembakan 

anda disebut kata-kata “pemicu”.contoh kata-kata pemicu: 

(1) legs atau up - kunci penggunan kaki anda, 

(2) hands - kunci untuk posisi tangan di belakang bola, 

(3) catch - kunci untuk menangkap bola pada posisi menembak di dalam 1 

gerakan. 

(4) high - untuk memulai tembakan tinggi anda dan menghindari rendah nya 

bola. 

(5) Front - untuk memulai tembakan anda dari depan dan menghindari dalam 

melempar bola. 

(6) In atau side - untuk mengatur bola pada sisi untuk menembak dengan siku 
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anda masuk ke dalam. 

(7) Loose atau frount - untuk mempertahankan bahu anda rileks dan sedikit 

maju kedepan. 

(8) Straight - untuk membuat lengan anda terentang ke ring. 

(9) Up - kunci untuk sebuah lengkungan tinggi. 

(10) Finger, one atau touch - kunci untuk pelepasan bola yang benar dari jari-

jari tangan anda.  

(11) Through - kunci untuk setiap bagian dari follow-through anda termasuk 

bahu, lengan, pergelangan lengan dan jari. 

3) Belajar dari reaksi tembakan pada ring. 

Tiga sumber dasar tentang informasi prestasi anda adalah mengamati reaksi 

tembakan anda pada ring, secara internal merasakan tembakan anda, dan analisis 

video mengenai format tembakan anda menganalisis reaksi sebuah tembakan pada 

ring dapat melancarkan kesuksesan atau mengungkapkan hampir semua kesalahan 

dalam menembak dan factor – factor yang mungkin menyebabkan. Sebagai contoh, 

bola akan terlempar searah dengan lengan, tangan, dan jari untuk menembak. 

Apabila bola bergeser ke kanan (atau kiri) maka lengan, tangan dan jari anda yang 

untuk menembak menunjuk ke rah tersebut. Mungkin tubuh anda salah menghadap, 

bukan pada posisi di kotak untuk menembak, atau siku anda keluar, menyebabkan 

follow-through anda berakhir di sebelah kanan. Jika anda melihat bola terlempar ke 

sebelah kanan dan bergulir ke sebelah kiri, anda tahu bahwa anda telah menembak 

bola dengan tembakan melintir pada sisi bola, yang biasannya di sebabkan oleh 

tangan untuk menembak berada di sisi bola dan memutar di belakangnya. Jika anda 
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terlalu memutar tangan anda untuk menembak, bola akan mengenai ring sebelah 

kanan dengan putaran samping dan bergulir ke kiri. Jika anda terlalu lemah 

memutarnya, bola akan mengenai sebelah kiri ring dan bergulir ke kanan. 

Putaran sisi juga di sebabkan karena bola terpelintir oleh jari manis anda bukan 

pada jari tangan, indera anda juga memberikan petunjuk: anda mungkin merasakan 

tangan anda yang untuk menembak memutar ke kanan atau bola bergulir dari jari 

manis anda (bukan dari jari tengah anda). Kedua kesalahan itu akan menghasilkan 

bola berputar pada sisinya.  Metode yang baik untuk membentuk perasaan adalah 

menembak bebas dengan   mata tertutup.  Mintalah   partner anda untuk melakukan 

rebound dan mengatakan apakah tembakan anda berhasil atau tidak. Setelah setiap 

kali luput maka partner anda akan memberitahukan arah yang lebih spesifik dari 

luput tanya tembakan tersebut dan reaksi bola pada ring. Dengan menganalisis 

tembakan, anda dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan sebelum menjadi 

kebiasaan yang buruk. 

Gerakan dapat dikatakan berhasil atau sukses jika siswa benar-benar melakukan 

teknik dasar sesuai dengan gerakan yang sebenarnya. Setidaknya siswa mengetahui 

alur dan tata cara serta dapat mempraktekkannya dengan posisi sikap yang baik dan 

benar. Posisi gerakan yang dilakukan oleh siswa dilihat dari proses tahapan awal 

sampai disaat siswa selesei melakukan gerakan tersebut. Menjadi sebuah hal yang 

lebih bagus jika diimbangi dengan hasil tujuan gerakan yang maksimal. Di bawah 

ini terdapar beberapa gerakan dari yang kurang sesuai menjadi teknik dasar yang 

sempurna, adapun kesalahan pada free throw shooting sebagai berikut: 

Tabel 2. Kesalahan prosedur free throw 
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MELACAK KESALAHAN-KESALAHAN PADA FREE THROW SHOOTING 

KESALAHAN PERBAIKAN 

1. Secara berulang kali 

siswa mengubah kebiasaan 

free throuw siswa hanya 

untuk iseng 

1. Biasakan metode free throuw. 

2. Siswa merasa tertekan 

sebelum saat free throuw 

siswa 

2. Tarik nafas dalam - dalam untuk melepaskan

 semua yang ada dalam pikiran dan tubuh 

siswa sampai siswa benar benar merasa 

santai. Tarik napas se-dalam dalam dan 

keluarkan sepenuh nya. Lemaskan bahu 

siswa, biarkan bahu siswa lemas dan lentur. 

Lakukan hal yang sama pada lengan, tangan 

dan jari – jari siswa. Belajar untuk 

merilekskan bagian tubuh yang lain bilamana 

perut. 

3. Siswa menggunakan irama 

menembak yang tidak 

seimbang atau lebih lambat 

pada saat melempar bebas di 

bandingkan menembak dari 

lapangan.  

3. Katakan kata sandi dalam irama yang 

seimbang sesuai arah tembakan siswa, atur 

waktu baris saat menembak hingga saat bola 

di lepaskan 

4. Siswa kurang yakin dan 

mudah tergantung,

 khususnya oleh pikiran

 dan komentar - 

komentar negatif. 

4. Konsentrasi, ketika siswa mendengar 

Pernyataan negative atau terlintas pikiran 

negative dari siswa sendiri, hilangkan segera 

dengan kata stop dan gantikan dengan 

keyakinan positif, seperti “saya adalah 

penembak (I am a shooter)“ bayangkan suatu 

lemparan bebas yang berhasil sambil 

mengucap kata penguat sukses (an 

chorword). Pusatkan perhatian pada sasaran 

5. Lemparan bebas siswa 

pendek karena siswa 

melempar menjauh dari garis 

untuk kembali bertahan. 

5. Lebihkanlah fase following – through siswa 

dengan menjaga lengan di atas dan tetap pada 

garis tersebut sampai bola mencapai ring 

Di bawah ini terdapar beberapa gerakan dari yang kurang sesuai menjadi teknik 

dasar yang sempurna, adapun kesalahan pada shooting sebagai berikut: 

Tabel 3. Kesalahan pelaksanaan shooting 

MELACAK KESALAHAN-KESALAHAN PADA SHOOTING 
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KESALAHAN PERBAIKAN 

1) Tembakan 

siswa pendek. 

1) Penyebab tembakan pendek biasanya adalah karena tidak 

menggunakan kaki, tidak ada following – through, atau 

memiliki irama yang tidak seimbang atau pelan. 

Menggunakan neural feedback (melakukan perasaan) 

menentukan apakah siswa memerlukan tenaga lebih dari 

kaki siswa, following through (mempertahankan lengan 

siswa tetap di atas sampai bola mencapai ring basket), atau 

ring langakah yang lebih seimbang atau lebih cepat. 

2) Tembakan 

siswa terlalu 

jauh. 

2) Posisi tangan siswa terlalu mendatar seperti menembak

 (kurang dari 45 derajat). Bahu condong ke belakang, 

atau kedua tangan siswa terlalu jauh sehingga menyulitkan 

siswa untuk mengangkat bola. Gerakan bahu siswa supaya 

rileks, gerakan kedua tangan bersama atau angkat tangan 

siswa lebih tinggi agar dapat melakukan lemparan. 

3) Tembakan 

siswa tidak 

konsisten. 

3) Ada kemungkinan siswa menempatkan siku tak 

tepat, rentangkan tangan siswa secara tepat pada setiap 

tembakan. 

4) Tembakan 

siswa 

menyentuh sisi 

sebelah kanan 

ring 

4) Siswa mengambil posisi menghadap keranjang atau siswa 

mulai dengan bola di depan kepala dan siku keluar, tangan 

siswa memanjang ke kanan pada saat menembak. 

Hadapkan bola siswa ke keranjang. Letakkan bola pada 

posisi shooting (menembak) di antara telinga dan bahu dan 

siku siswa ke dalam, jika siswa dapat memanjangkan 

tangan siswa lurus ke keranjang. 

5) Tembakan 

siswa 

menyentuh sisi 

sebelah kiri ring 

5) Siswa mengambil posisi menghadap ke keranjang atau 

memulai dengan bola di sebelah kanan pinggul atau 

terlanjur jauh ke kanan, mendorong bola dari kanan ke kiri 

ketika siswa menembak, mendorong bola dengan tetap 

bertumpu pada kaki. Tempatkan bola pada posisi 

”shooting” siswa telinga dan bahu dan siku ke dalam. 

Arahkan tangan yang menembak ke pergelangan tangan 

dari jari lurus ke arah keranjang 

6) Tembakan 

siswa tidak 

terarah tidak 

terkontrol dan 

tidak konsisten. 

Siswa gagal 

melakukannya.  

6) Kemungkinan siswa merendahkan bola, membawanya ke 

belakang kepala atau bahu atau melempar bola ke dalam 

keranjang dengan “follow through” yang tidak konsisten, 

juga karena tidak bertumpu pada kaki. Siswa memulai 

tembakan tinggi di depan telinga dan bahu. Tumpukkan 

kekuatan pada kaki dan sempurnakan follow through 

dengan tetap mengangkat tangan sampai bola masuk. 
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7) Tembakan 

mengenai ring 

dan meleset 

dari depan ke 

belakang dan 

keluar bukan 

mengenai ring 

dan masuk 

7) Mulai tembakan dengan tangan untuk menembak di 

samping bola dan putar tangan siswa ke belakang bola 

sewaktu siswa menembak atau melepas bola dari “jari  

manis”bukan” telunjuk” kedua kesalahan tersebut 

menyebabkan bola memutar ke samping bukan ke 

belakang Mulai dengan tangan pada posisi ”block and 

tuck”, dan tangan siswa seimbang dibawah bola lepaskan 

bola dari telunjuk 

8) Teknik siswa 

nampak benar 

tetapi tembakan 

kurang control, 

bola memantul 

keras pada ring.  

8) Siswa mungkin mengistirahatkan bola di telapak tangan 

siswa rileks kan ibu jari tangan yang menembak dan 

meletakkan bola di jari - jari siswa dengan telapak tangan 

tidak menyentuh bola. 

9) Teknik siswa 

nampak benar 

tapi sebenarnya 

gagal 

9) Suruh seseorang menyasikkan siswa ketika menembak 

mungkin siswa tidak konsentrasi pada target, konsentrasi 

pada target bukan pada arah tembakan bola sampai bola 

masuk 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Media latihan shooting free throw menggunakan tali dan simpai merupakan suatu 

bentuk latihan dari shooting free throw yang dalam pelaksanaanya menggunakan 

tali dan simpai sebagai media yang dipakai. Media latihan shooting free throw 

menggunakan tali dan simpai akan dapat memberikan suatu latihan yang lebih 

efektif dan menyenangkan bagi siswa untuk melakukan latihan yaitu latihan 

shooting free throw. Media latihan shooting free throw ini juga dapat memberikan 

stimulus dan memberikan efek terhadap motorik pada siswa, untuk itu media 

latihan disini diharapkan dapat memberikan semangat baru dan gairah baru dalam 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler khususnya dibidang bola basket.  

Dilain sisi, proses latihan yang dijalani siswa akan mendapat tekanan yang luar 

biasa. Terlepas ada preasure pada diri masing-masing tentunya akan ada beberapa 
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hal yang menyebabkan kurangnya konsentrasi siswa baik saat latihan ataupun pada 

waktu menghadapi pertandingan. Seorang atlet ketika mengalami ketegangan yang 

berlebihan akan menyebabkan gangguan pada proses berpikir dan kegiatan dari 

otot-otot. Gangguan pada fungsi berpikir meliputi energi psikis yang meningkat 

sehingga menggangu koordinasi energi psikis dengan suatu gerakan. Dengan kata 

lain dapat terjadi kekekacauan dalam perhatian yang akhirnya berimbas pada 

konsentrasi. 

Konsentrasi adalah salah satu bagian dari komponen psikologi yang sangat 

dibutuhkan dalam olahraga, termasuk sepakbola. Cox (1990) menjelaskan beberapa 

area penting dalam psikologi olahraga dalam meningkatkan penampilan atlet area 

konsentrasi dan perhatian. Konsentrasi dapat mengalihkan berbagai stimulus yang 

datang dan mengganggu pikiran, sehingga atlet – atlet tetap fokus pada tugas – tugas 

yang harus dilakukannya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, seorang 

pemain sepakbola diharapkan memiliki daya konsentrasi yang tinggi, karena dalam 

pertandingan sepakbola banyak tekanan yang harus dihadapi. Hampir segala hal 

dalam pertandingan sepakbola adalah tekanan, seperti tekanan dari lawan, tekanan 

dari pelatih atau manajer, tekanan dari suporter, dan tekanan waktu yang haru 

dimanfaatkan dengan baik. Konsentrai dapat meningkatkan perhatian, sehingga 

saat mendapat tekanan, perhatian pemain tetap fokus pada hal yang pemain 

kehendaki. Diharapkan dengan memiliki konsentrasi yang tinggi, pemain bisa 

menghadapi tekanan-tekanan yang ada. 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 

kerangka berpikir sebagai berikut: 
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Gambar 2. 15 

Kerangka berfikir 

Perbedaan pengaruh antara metode latihan mengguaan media simpai dan 

tali terhadap kemampuan free throw. 

Metode latihan merupakan prosedur dan cara pemilihan jenis latihan dan 

penataannya menurut tingkat kesulitan dan kompleksitas. Dalam kemampuan 

melakukan free throw khususnya untuk tim basket putri SMA N Mayong, diambil 

beberapa metode diantaranya penggunaan alat bantu simpai dan tali. Metode latihan 

yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkesinambungan akan berpengaruh 

terhadap tingkat konsentrasi sehingga akan terjadi pembiasaan yang dilakukan pada 

saat bermain dan tentunya kemampuan siswa dalam melakukan free throw dapat 

meningkat. Hal ini dikarenakan pola gerakan yang digunakan sesuai dengan 

gerakan pada koordinasi. Oleh karena itu peningkatan dosis metode latihan, 

sebaiknya diberikan secara bertahap. Dari uraian di atas dengan memperhatikan 

kelebihan dan kekurangan yang ada pada masing-masing metode latihan, maka 

Kemamp

uan free 

Kemamp

uan free 

Metode 

latihan 

Metode 

latihan 
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dapat diduga bahwa antara metode latihan menggunakan alat bantu tali dan simpai 

akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kemampuan melakukan free 

throw. 

 

1. Perbedaan kemampuan melakukan free throw bagi siswa yang memiliki 

tingkat konsentrasi tinggi dan rendah. 

Tingkat konsentrasi merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan suatu 

hal terlebih dalam bidang olahraga. Tuntutan konsentrasi juga akan selalu 

diterapkan dalam segala hal terlebih saat kondisi pemain lelah, dalam tekanan dan 

kondisi lain yang tidak stabil. Tingkat konsentrasi yang dimiliki oleh setiap pemain 

tidak semuanya sama, ada yang tinggi dan ada pula yang rendah. Tinggi rendahnya 

tingkat konsentrasi yang dimiliki oleh seseorang tentunya akan berpengaruh 

terhadap keterampilan dan fokus setiap orang yang bersangkutan. Hal ini 

dikarenakan tingkat konsentrasi merupakan salah satu unsur yang dominan dalam 

beberapa kondisi dan tingkat fokus yang tentunya memerlukan tingkat konsentrasi 

yang tinggi. Dari uraian tersebut di atas, dapat diduga bahwa perbedaan tingkat 

konsentrasi yang tinggi dan rendah dapat memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap kemampuan melakukan free throw. 

2. Pengaruh interaksi antara metode latihan dan tingkat konsentrasi 

terhadap kemampuan melakukan free throw. 

Penggunaan metode latihan dengan menggunakan media alat bantu simpai dan tali 

mempunyai penerapan yang berbeda saat latihan. Siswa yang melakukan latihan 

dengan menggunakan metode simpai akan lebih fokus pada kondisi simpai yang 

telah dimodifikasi layaknya ring basket. Kondisi seperti ini membuat siswa secara 
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konsentrasi tidak terlalu tertekan karena akan lebih mudah tentunya walaupun 

dirasa kondisi simpai diibaratkan ring basket. Sedangkan penggunaan metode 

latihan dengan alat bantu tali akan lebih fokus karena siswa selain berusaha 

mengarahkan bola ke target ring juga harus dapat melambungkan bola parabol 

untuk melewati tali. Hal seperti ini membuat siswa harus lebih fokus sehingga 

tingkat konsentrasi anak semakin terasah yang tentunya akan berimbas pada hasil 

kemampuan melakukan free throw. 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis berasal dari bahas Yunani yaitu “hupo” (sementara) dan “thesis” 

(pernyataan atau teori) karena merupakan penyataan sementara yang masih lama 

keberadaanya, hipotesis dapat menjadi penuntun ke arah proses penelitian untuk 

menjelaskan permasalahan yang harus dicari pemecahannya. Kemuadian para ahli 

menafsirkan arti dari hipotesis adalah dugaan terhadap hubungan antara dia variabel 

atau lebih. Menurut Arikunto (2010:110) hipotesis adalah suatu jawaban yang 

bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

Berfikir dari teori dan kerangka berfikir yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

1) Terdapat perbedaan pengaruh antara metode latihan simpai dan tali terhadap 
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hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di SMA 

Negeri Mayong. 

2) Terdapat perbedaan pengaruh antar konsentrasi tinggi dan rendah terhadap 

hasil shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di SMA 

Negeri Mayong. 

3) Terdapat interaksi antara metode latihan dan konsentrasi terhadap hasil 

shooting free throw pada pemain ekstrakurikuler bola basket putri di SMA 

Negeri Mayong. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara metode latihan shooting 

mengunakan tali dan simpai dalam meningkatkan kemampuan melakukan free 

throw (p < 0,05).  Sesuai hasil di lapangan menunjukkan bahwa, penggunaan 

metode latihan shooting dengan tali lebih baik dari pada metode latihan shooting 

dengan simpai dalam meningkatkan kemampuan melakukan free throw bagi tim 

putri ekstrakurikuler basket SMA N 1 Mayong.  

2) Ada perbedaan kemampuan melakukan shooting free throw yang signifikan 

antara siswa yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi dan rendah (p < 0,05).  

Kemampuan melakukan shooting free throw siswa yang memiliki tingkat 

konsentrasi tinggi lebih baik dari pada yang memiliki tingkat konsentrasi 

rendah.   

3) Terdapat pengaruh interaksi yang signifikan antara metode latihan shooting dan 

tingkat konsentrasi terhadap kemampuan siswa dalam melakukan free throw (p < 

0,05). Penerapan metode latihan dan tingkat konsentrasi mempunyai hasil yang 

berbeda dalam keefektifan shooting free throw. Metode latiahan shooting dengan 

tali dengan tingkat konsentrasi tinggi akan mendapatkan hasil maksimal dalam 

latihan shooting free throw. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka kepada pengajar dan pelatih diberikan 

saran-saran sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

metode latihan shooting deangan simpai dan tali serta konsentrasi terhadap hasil 

shooting free throw, maka sebaiknya hal ini bisa lebih diperhatikan dan 

dikembangkan oleh pengajar dan pelatih dalam upaya meningkatkan kemampuan 

siswanya dalam melakukan free throw.  

2) Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam proses mengajar 

atau mengembangkan shooting free throw untuk variasi latihan bola basket serta 

penerapan dalam kondisi permainan. 

3) Setiap pemain harus dibekali dengan latihan dasar khususnya free throw sehingga 

dapat memberikan hasil yang terbaik saat pertandingan. 
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Lampiran 2 . Persetujuan Proposal Tesis 
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Lampiran 3. Persetujuan Tim Penguji Proposal Tesis 
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Lampiran 4. Ijin Penelitian 
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Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian 
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Lampian 6. Tes Grip 
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Lampiran 6. PROGRAM LATIHAN 

 

Cabang olahraga : Bola Basket 

Waktu   : 80 menit  

Sasaran latihan : Free throw 

Jumlah atlet  : 32 peserta 

Tingkatan atlet : Pemula 

Periodisasi  : Persiapan khusus 

Sesi   : 1-4 

Hari/tanggal  : -- 

Peralatan  : Peluit, Stopwatch, 8 bola basket, 12 cone, simpai 

Intensitas  : Sedang-tinggi 

 

No Materi Latihan Dosis Formasi Catatan 
A Pengantar: Dibariskan, 

Doa, Penjelasan materi 

latihan 

2 menit Dua bersaf  Singkat dan 

jelas 

B Pemanasan: 

1. Jogging 

2. Stretching Statis dan 

Dinamis 

 

5 menit 

10 

menit 

Satu berbanjar 

 
Dua bersaf 

 

C Inti latihan 

1. Latihan keahlian bola 

basket 

(shooting menggunakan 

alat) 

a. Passing satu orang 

20 

menit 

 

8 peserta shooting ke 

tahanan tali yang 

telah 

diberi garis setinggi 

215 cm dan 8 peserta 

menunggu giliran 

dengan aba-aba 

peneliti. 

 

1. Dengan jarak 

170 cm. 10 set, 

1 set 25 

repetisi 30 

detik istirahat 

30 detik. 
 

D Games kecil 30 

menit 

Siswa diarahkan 

harus menembak 

dan melakukan 

tembakan di dalam 

area free throw 

Bersifat fun 

E Sesi penutup  Colling down Flashback 

materi 
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Lampiran 7. PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN 

 
No Kegiatan Minggu 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Persiapan             

 - Persiapan program             

 - Persiapan perlengkapan             

 - Persiapan data pemain             

2 Pelaksanaan              

 - Tes konsentrasi             

 - Tes ketrampilan free throw (pre test)             

3 Treatment             

 - Evaluasi 1             

 - Evaluasi 2             

4 Post test             
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Lampiran 8. PETUNJUK PELAKSANAAN TES KONSENTRASI 

 

Tes konsentrasi : 

 

1) Persiapan 

• Siswa dimasukan dalam kelas. 

• Siswa diberi arahan cara  mengerjakan tes konsentrasi.. 

• Siswa diberikan contoh simulasi cara  mengerjakan tes konsentrasi. 

2) Pelaksanaan . 

• Waktu 1 menit. 

• Tes dimulai ketika ada aba-aba (mulai). 

3) Penghitungan hasil. 

• Penyampaian hasil tes. 

• Pembagian kelommpok konsentrasi tinggi dan rendah.
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Lampiran 9. PETUNJUK PELAKSANAAN TES FREE THROW (PRE TEST) 

 

Test free throw : 

 

1. Persiapan. 

• Siswa dibariskan 8 berbanjar. 

• Siswa diberi arahan cara melakukan tembakan free throw. 

• Siswa diberi contoh cara melakukan tembakan free throw yang benar. 

2. Pelaksanaan. 

• Siswa diberikan kesempatan 10x menembak. 

3. Penghitungan hasil 

• Penyampaian hasil. 
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Lampiran 10. PROGRAM LATIHAN DALAM KETERAMPILAN FREE THROW 

BOLA BASKET MENGGUNAKAN METODE SIMPAI DAN TALI  
 

Hari Jenis Latihan Formasi 

Latihan 

Metode Latihan 

Metode simpai Metode tali 

1 1. Pengenalan 

shooting yang 

benar. 

2. Siswa mencoba 

melakukan free 

throw yang 

benar. 

5 berbanjar --- 

 

Belum perlakuan ke alat 

-- 

 

Belum perlakuan ke 

alat 

2 Siswa melakukan 

shooting ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 2.75m 

Ketinggian tali 2.75m 

dengan jarak 1m 

didepan ring 

3 Siswa melakukan 

shooting ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 2.75m 

Ketinggian tali 2.75m 

dengan jarak 1m 

didepan ring 
4 Siswa melakukan 

shooting ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 2.75m 

Ketinggian tali 2.75m 

dengan jarak 1m 

didepan ring 
5 Siswa melakukan 

shooting ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 2.75m 

Ketinggian tali 2.75m 

dengan jarak 1m 

didepan ring 
6 Evaluasi  5 berbanjar Menyammpaikan 

kekurangan 

Menyampaikan 

kekurangan 

7 Siswa 

mmelakukan 

shooting free 

throw ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 3m 

Ketinggian tali 3.5m 

dan jarak 1m dari ring 

8 Siswa 

mmelakukan 

shooting free 

throw ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 3m 

Ketinggian tali 3.5m 

dan jarak 1m dari ring 

9 Siswa 

mmelakukan 

shooting free 

throw ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 3m 

Ketinggian tali 3.5m 

dan jarak 1m dari ring 

10 Siswa 

mmelakukan 

shooting free 

throw ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 3m 

Ketinggian tali 3.5m 

dan jarak 1m dari ring 

11 Siswa 

mmelakukan 

shooting free 

throw ke alat 

(simpai dan tali) 

-- Menembak dengan jarak 

normal dengan modifikasi 

simpai ketinggian 3m 

Ketinggian tali 3.5m 

dan jarak 1m dari ring 

12 Post test -- Melakukan tembakan free 

throw. 

Melakukan tembakan 

free throw. 
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Lampiran 11. PROGRAM LATIHAN FREE THROW DALAM KETERAMPILAN 

BOLA BASKET 

 

Pertemuan Jenis Latihan Perlakuan Repetisi 
1 1. Pengenalan shooting yang 

benar 

 

2. Siswa mencoba melakukan 

shooting yang benar 

Siswa dijelaskan 

melalui gambar dan 

video 

Memberi arahan dan 

evaluasi 

-- 

 

-- 

2 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Setiap pengulangan 

tembakan  selama 5x, 

dilakukan evaluasi 

serta pemebenaran 

teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

3 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Setiap pengulangan 

tembakan  selama 5x, 

dilakukan evaluasi 

serta pemebenaran 

teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

4 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Setiap pengulangan 

tembakan  selama 5x, 

dilakukan evaluasi 

serta pemebenaran 

teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 
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sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

5 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Setiap pengulangan 

tembakan  selama 5x, 

dilakukan evaluasi 

serta pemebenaran 

teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

6 Evaluasi  • Latihan dengan ring 

sesungguhnya. 

• Melakukan shooting 

dalam 1 menit 

• 2x penggulangan 

dalam tiap kelompok. 

• Melakukan shooting 

10x dalam tiap 

kelompok. 

7 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Siswa melakukan 

pengulangan 

tembakan selama 5x 

dan dilakukan 

evaluasi serta 

pemebenaran teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

8 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Siswa melakukan 

pengulangan 

tembakan selama 5x 

dan dilakukan 

evaluasi serta 

pemebenaran teknik. 
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• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

9 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Siswa melakukan 

pengulangan 

tembakan selama 5x 

dan dilakukan 

evaluasi serta 

pemebenaran teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

10 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Setiap pengulangan 

tembakan  selama 5x, 

dilakukan evaluasi 

serta pemebenaran 

teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 

• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

11 Siswa melakukan shooting ke 

alat (simpai dan tali) 

Siswa melakukan 

shooting kearah 

sasaran 

• 10x pengulangan 

• Setiap siswa 

melakukan 1menit 

tembakan. 

• Setiap pengulangan 

tembakan  selama 5x, 

dilakukan evaluasi 

serta pemebenaran 

teknik. 

• Setalah itu 

dilanjutakan kembali 

sesuai arahan dan 

evaluasi 
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• Siswa melakukan 5x 

dengan teknik yang 

sudah dibenarkan 

12 Post test • Siswa dibariskan 

untuk bersiap 

melakukan test 

kemampuan 

melakukan free 

throw. 

• Siswa melakukan tes 

secara bergantian 

10x tembakan 
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Lampiran 12. PERBEDAAN BENTUK PERLAKUAN FREE THROW ANTARA 

METODE LATIHAN MENGGUNAKAN TALI DAN SIMPAI 

 

 

 

METODE SIMPAI METODE TALI 

1. Pelaksanaan model latihan 

menggunakan simpai dengan proses 

yang sudah diatur oleh peneliti mulai 

dari ketinggian simpai, diameter 

simpai dan kegunaan metode yang 

dipraktekkan. Latihan ini digunakan 

untuk melatih kemampuan siswa 

dalam menembak ke arah target. 

Kegiatan pada tiap sesi latihan hanya 

digunakan untuk melakukan latihan 

tanpa berhenti sesuai dengan jenis 

latihan dan lamanya waktu yang 

tercantum pada program perlakuan 

yang telah ditetapkan.  

1. Metode tali digunakan untuk 

memaksimalkan posisi tembakan siswa 

untuk bola yang parabol.  Hal ini 

difungsikan untuk lambungan bola 

sebelum bola mengarah ke ring supaya 

lebih maksimal dalam melakukan 

tembakan khususnya untuk free throw. 

Pada saat pelaksanaan kegiatan pada 

tiap sesi latihan terbagi menjadi 2 

bentuk latihan yang berselang antara 

melakukan latihan dan mengamati 

teknik sesuai dengan jenis latihan dan 

lamanya waktu yang tercantum pada 

program perlakuan yang telah 

ditetapkan. 

2.  Ketinggian alat sesui dengan 

ketinggian ring. 

2. ketinggian alat tidak sama dengan 

ring. 

3. Jarak menembak pada metode simpai 

tidak langsung pada jarak yang 

sesungguhnya. 

3. Jarak tembak dengan jarak yang 

sesungguhnya. 
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Lampiran 13. BENTUK TES KETERAMPILAN FREE THROW (POST TEST) 

 
 

1. Persiapan. 

• Siswa dibariskan 8 berbanjar. 

• Siswa dipangil satu persatu. 

2. Pelaksanaan. 

• Siswa yang dipanggil melakukan tembakan. 

• Siswa diberikan kesempatan 10x menembak. 

3. Penghitungan hasil 

• Penyampaian hasil. 
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Lampiran 14. Instrumen Penilaian Tes Free Throw 

Tujuan: Tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan shooting free throw. 

Alat dan fasilitas:  

1. Bola berukuran 6 

2. Peluit 

3. Lembar skor dan alat tulis 

4. Judge (penilai) 

Prosedur Pelaksanaan tes: 

1. Sampel dikumpulkan dan diberi penjelasan. 

2. Sampel melakukan pemanasan selama 15 menit secara terkoordinasi. 

3. Sampel melakukan tembakan dengan cara dipanggil satu per satu. 

4. Bola diberikan kepada sampel setelah sampel siap.  

5. Setiap sampel masing-masing memiliki 10 kali kesempatan melakukan 

tembakan dengan 2 pengulangan. 

Kriteria penilaian: 

Indikator Nilai 

Posisi badan seimbang terlihat dengan posisi kaki yang rilex dan 

membuka selebar bahu 
1 

Pandangan focus baik saat persiapan sampai saat menembak pada ring 1 

memperahankan posisi siku sehingga pergerakan lengan tidak vertical 1 

Ada gerakan follow through tangan dan tidak langsung ditarik kebawah 

dengan dan jari-jari dan pergelangan tangan mengikutu kearah ring 
1 

Gerakan yang dilakukan secara berkelanjutan (tidak patah-patah) 1 

Bola masuk ke dalam ring 1 

Total nilai 6 
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Lampiran  15. Rekapitulasi Data Hasil Tes Konsentrasi 

 

No Nama 
Hasil Tes 

Tebaik Rangking 
1 2 

1 Almaita Cahyaning 

Kholifah 

31 41 41 10 

2 Sukma Novi Widia 

Ningsih 

33 39 39 15 

3 Rozi Khanafiyah 

Sadraprila 

30 32 32 29 

4 Laetti Rahma M 39 30 39 16 

5 Sukmawati Purwaningsih 21 31 31 30 

6 Siska Sulistiana Rahesti 35 49 49 1 

7 Ariyani Dewi H 41 39 41 11 

8 R. Anggi W 22 31 31 31 

9 Dian Anggraini 29 41 41 12 

10 Ulniyatul Ula 27 32 32 28 

11 Muhayati Defi L.S 30 46 46 6 

12 Ellys Permatasari 34 49 49 2 

13 Egidya Safitri Dewiyani 38 47 47 5 

14 Dhea Errysn 33 31 33 27 

15 Ziyan Ghiyas Sahara 38 35 38 20 

16 Etni Mita Setyaningsih  20 36 36 23 

17 Gita Fitri L 23 29 29 32 

18 Vivie Widiyatun Nisa’ 37 43 43 8 

19 Nadia Muhimmatus 

Syarifah 

31 35 35 25 

20 Dwi Febri Indri A 41 40 41 13 

21 Latifah Nur Khasanah 25 39 39 17 

22 Yunita Dwi E. 29 38 38 21 

23 Halifah Nur Hayati 30 49 49 3 

24 Inka Saputri Khusniyati 28 36 36 24 

25 Linatun Nafisah 35 39 39 18 

26 Nolalita Widianti 29 44 44 7 

27 Ayu Sukmawati 41 42 42 9 

28 Rezka Widya Febriani 40 49 49 4 

29 Wita Susmiyati 38 37 38 22 

30 Mar’atus Sholeha 26 35 35 26 

31 Dhivia Aprilani Elyas 35 41 41 14 

32 Genda Sera Febriani 

Robed 

29 39 39 19 
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Lampiran  16. Hasil Peringkat Test Konsentrasi 

 

Nama 
Hasil Tes 

Tebaik Rangking Kategori 
1 2 

Siska Sulistiana Rahesti 35 49 49 1 

T
in

g
g
i 

Ellys Permatasari 34 49 49 2 

Halifah Nur Hayati 30 49 49 3 

Rezka Widya Febriani 40 49 49 4 

Egidya Safitri Dewiyani 38 47 47 5 

Muhayati Defi L.S 30 46 46 6 

Nolalita Widianti 29 44 44 7 

Vivie Widiyatun Nisa’ 37 43 43 8 

Ayu Sukmawati 41 42 42 9 

Almaita Cahyaning 

Kholifah 

31 41 41 10 

Ariyani Dewi H 41 39 41 11 

Dian Anggraini 29 41 41 12 

Dwi Febri Indri A 41 40 41 13 

Dhivia Aprilani Elyas 35 41 41 14 

Sukma Novi Widia 

Ningsih 

33 39 39 15 S
ed

a
n

g
 

Laetti Rahma M 39 30 39 16 

Latifah Nur Khasanah 25 39 39 17 

Linatun Nafisah 35 39 39 18 

Genda Sera Febriani 

Robed 

29 39 39 19 

R
en

d
a
h

 

Ziyan Ghiyas Sahara 38 35 38 20 

Yunita Dwi E. 29 38 38 21 

Wita Susmiyati 38 37 38 22 

Etni Mita Setyaningsih  20 36 36 23 

Inka Saputri Khusniyati 28 36 36 24 

Nadia Muhimmatus 

Syarifah 

31 35 35 25 

Mar’atus Sholeha 26 35 35 26 

Dhea Errysn 33 31 33 27 

Ulniyatul Ula 27 32 32 28 

Rozi Khanafiyah 

Sadraprila 

30 32 32 29 

Sukmawati Purwaningsih 21 31 31 30 

R. Anggi W 22 31 31 31 

Gita Fitri L 23 29 29 32 
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Lampiran  17. Daftar  Pembagian Kelompok 

 

No Nama 
Hasil Tes 

Konsentrasi 
Kelompok 

1 Ellys Permatasari 49 

A1B1 

2 Dhivia Aprilani Elyas 41 

3 Dian Anggraini 41 

4 Rezka Widya Febriani 49 

5 Siska Sulistiana Rahesti 49 

6 Almaita Cahyaning Kholifah 41 

7 Dwi Febri Indri A 41 

8 Ayu Sukmawati 42 

A2B1 

9 Halifah Nur Hayati 49 

10 Egidya Safitri Dewiyani 47 

11 Muhayati Defi L.S 46 

12 Nolalita Widianti 44 

13 Vivie Widiyatun Nisa’ 43 

14 Ariyani Dewi H 41 

15 Gita Fitri L 29 

A1B2 

16 Yunita Dwi E. 38 

17 Nadia Muhimmatus Syarifah 35 

18 R. Anggi W 31 

19 Sukmawati Purwaningsih 31 

20 Rozi Khanafiyah Sadraprila 32 

21 Genda Sera Febriani Robed 39 

22 Ulniyatul Ula 32 

A2B2 

23 Mar’atus Sholeha 35 

24 Wita Susmiyati 38 

25 Inka Saputri Khusniyati 36 

26 Etni Mita Setyaningsih  36 

27 Ziyan Ghiyas Sahara 38 

28 Dhea Errysn 33 
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Lampiran 18. Hasil Pre Tes 

No Nama 
Tembakan 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Almaita Cahyaning Kholifah 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 30 

2 Rozi Khanafiyah Sadraprila 3 4 4 3 3 3 2 2 3 4 31 

3 Sukmawati Purwaningsih 3 5 5 4 2 4 3 3 4 3 36 

4 Siska Sulistiana Rahesti 4 3 6 5 3 3 5 2 4 4 39 

5 Ariyani Dewi H 5 6 5 3 3 5 2 3 3 3 38 

6 R. Anggi W 6 5 3 2 4 2 5 5 4 3 39 

7 Dian Anggraini 4 3 3 3 2 3 2 3 2 4 29 

8 Ulniyatul Ula 3 3 2 4 4 4 3 3 3 5 34 

9 Muhayati Defi L.S 3 2 3 5 2 5 5 3 4 3 35 

10 Ellys Permatasari 1 3 4 3 4 2 2 5 2 3 29 

11 Egidya Safitri Dewiyani 3 3 5 4 4 3 3 2 3 3 33 

12 Dhea Errysn 4 4 5 5 3 4 5 3 3 3 39 

13 Ziyan Ghiyas Sahara 5 3 3 6 4 5 4 5 2 4 41 

14 Etni Mita Setyaningsih  6 3 3 5 3 3 6 5 3 6 43 

15 Gita Fitri L 4 3 3 2 2 5 2 2 2 3 28 

16 Vivie Widiyatun Nisa’ 3 1 4 3 3 6 3 3 3 2 31 

17 Nadia Muhimmatus Syarifah 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 37 

18 Dwi Febri Indri A 4 5 5 6 3 2 2 2 3 5 37 

19 Yunita Dwi E. 5 2 3 3 4 3 3 3 4 3 33 

20 Halifah Nur Hayati 3 3 4 2 5 5 5 3 3 2 35 

21 Inka Saputri Khusniyati 4 4 3 3 2 2 2 4 5 3 32 

22 Nolalita Widianti 5 2 4 4 3 4 3 2 3 4 34 

23 Ayu Sukmawati 6 3 5 5 4 6 5 4 2 5 45 

24 Rezka Widya Febriani 3 3 3 2 2 2 2 5 3 3 28 

25 Wita Susmiyati 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 32 

26 Mar’atus Sholeha 3 4 5 4 4 2 5 3 5 3 38 

27 Dhivia Aprilani Elyas 4 6 6 6 5 4 3 3 2 4 43 

28 Genda Sera Febriani Robed 3 2 4 2 2 3 4 5 6 5 36 

 



159 
 

 
 

Lampiran 19. Penilaian Post Test (Pengulangan pertama) 

No Nama 
Tembakan 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Almaita Cahyaning Kholifah 5 4 6 6 4 5 6 6 4 6 52 

2 Rozi Khanafiyah Sadraprila 3 6 4 5 4 6 5 3 4 3 43 

3 Sukmawati Purwaningsih 3 4 4 3 4 3 2 2 4 3 32 

4 Siska Sulistiana Rahesti 6 6 5 4 4 6 6 5 5 4 51 

5 Ariyani Dewi H 5 5 6 5 5 5 5 6 4 4 50 

6 R. Anggi W 6 6 4 6 6 6 5 5 5 3 52 

7 Dian Anggraini 4 5 3 5 5 6 4 4 6 4 46 

8 Ulniyatul Ula 5 5 6 6 4 5 5 5 6 5 52 

9 Muhayati Defi L.S 6 6 2 4 4 5 6 6 5 4 48 

10 Ellys Permatasari 5 6 1 3 3 4 5 5 5 2 39 

11 Egidya Safitri Dewiyani 6 5 6 2 2 4 4 4 3 3 39 

12 Dhea Errysn 4 4 3 6 4 5 5 5 6 4 46 

13 Ziyan Ghiyas Sahara 5 3 4 3 5 5 6 5 5 5 46 

14 Etni Mita Setyaningsih  6 6 5 4 6 6 5 4 4 4 50 

15 Gita Fitri L 6 4 6 4 5 6 6 5 4 3 49 

16 Vivie Widiyatun Nisa’ 5 5 6 5 4 5 5 6 5 2 48 

17 Nadia Muhimmatus Syarifah 4 6 4 4 4 4 5 6 6 3 46 

18 Dwi Febri Indri A 5 4 3 4 3 5 6 5 6 4 45 

19 Yunita Dwi E. 6 3 6 3 2 6 5 6 5 5 47 

20 Halifah Nur Hayati 5 4 4 2 3 5 6 6 4 4 43 

21 Inka Saputri Khusniyati 4 5 5 3 4 5 6 5 3 6 46 

22 Nolalita Widianti 5 6 5 4 5 3 5 4 5 6 48 

23 Ayu Sukmawati 6 5 4 4 6 2 5 4 4 5 45 

24 Rezka Widya Febriani 6 6 3 5 5 4 4 5 6 4 48 

25 Wita Susmiyati 5 4 2 4 4 4 4 6 5 6 44 

26 Mar’atus Sholeha 4 3 3 3 2 3 5 6 6 3 38 

27 Dhivia Aprilani Elyas 5 5 4 4 3 2 6 5 5 5 44 

28 Genda Sera Febriani Robed 6 6 5 5 4 3 5 6 4 6 50 
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Lampiran 20. Penilaian Post Test (Pengulangan Kedua) 

No Nama 
Tembakan 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Almaita Cahyaning Kholifah 6 5 6 4 6 6 6 6 5 6 56 

2 Rozi Khanafiyah Sadraprila 6 4 4 5 5 3 6 5 6 6 50 

3 Sukmawati Purwaningsih 4 5 3 6 6 6 5 4 5 5 49 

4 Siska Sulistiana Rahesti 5 6 6 5 5 5 4 5 4 6 51 

5 Ariyani Dewi H 6 5 3 3 4 3 5 6 5 5 45 

6 R. Anggi W 5 3 5 4 5 4 6 5 6 4 47 

7 Dian Anggraini 4 4 6 6 6 5 5 4 5 5 50 

8 Ulniyatul Ula 3 5 5 5 5 6 4 5 4 6 48 

9 Muhayati Defi L.S 5 6 4 3 3 3 3 6 5 5 43 

10 Ellys Permatasari 6 4 6 4 4 5 5 5 6 4 49 

11 Egidya Safitri Dewiyani 5 5 5 6 6 3 6 4 5 6 51 

12 Dhea Errysn 4 6 4 5 5 6 4 5 6 5 50 

13 Ziyan Ghiyas Sahara 5 5 5 3 4 5 3 6 3 6 45 

14 Etni Mita Setyaningsih  6 4 6 4 3 4 5 5 5 5 47 

15 Gita Fitri L 5 5 5 6 5 5 6 4 6 4 51 

16 Vivie Widiyatun Nisa’ 4 6 4 5 6 6 5 5 3 5 49 

17 Nadia Muhimmatus Syarifah 5 5 5 4 3 5 4 6 4 6 47 

18 Dwi Febri Indri A 6 4 6 3 4 4 5 5 5 5 47 

19 Yunita Dwi E. 3 5 5 6 6 5 6 4 6 4 50 

20 Halifah Nur Hayati 4 6 4 5 5 6 5 5 5 5 50 

21 Inka Saputri Khusniyati 5 5 5 4 3 5 4 6 3 6 46 

22 Nolalita Widianti 6 4 6 3 4 4 5 5 6 5 48 

23 Ayu Sukmawati 5 5 5 6 6 5 6 4 5 4 51 

24 Rezka Widya Febriani 4 6 4 5 5 6 5 5 4 5 49 

25 Wita Susmiyati 6 5 3 3 4 5 4 6 5 6 47 

26 Mar’atus Sholeha 5 4 6 5 3 4 3 5 6 5 46 

27 Dhivia Aprilani Elyas 4 3 3 6 5 5 5 6 4 5 46 

28 Genda Sera Febriani Robed 6 3 5 3 6 6 6 5 5 6 51 
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Lampiran  21. Rekapitulasi Hasil Post Tes 

 

No Nama 
Hasil Tes 

1 % 2 % Terbaik % 

1 Almaita Cahyaning Kholifah 43 71,7 50 83,3 50 83,3 

2 Rozi Khanafiyah Sadraprila 52 86,7 56 93,3 56 93,3 

3 Sukmawati Purwaningsih 51 85,0 51 85,0 51 85,0 

4 Siska Sulistiana Rahesti 32 53,3 49 81,7 49 81,7 

5 Ariyani Dewi H 50 83,3 45 75,0 50 83,3 

6 R. Anggi W 48 80,0 49 81,7 49 81,7 

7 Dian Anggraini 46 76,7 50 83,3 50 83,3 

8 Ulniyatul Ula 52 86,7 48 80,0 52 86,7 

9 Muhayati Defi L.S 48 80,0 43 71,7 48 80,0 

10 Ellys Permatasari 49 81,7 51 85,0 51 85,0 

11 Egidya Safitri Dewiyani 39 65,0 51 85,0 51 85,0 

12 Dhea Errysn 46 76,7 50 83,3 50 83,3 

13 Ziyan Ghiyas Sahara 46 76,7 45 75,0 46 76,7 

14 Etni Mita Setyaningsih  50 83,3 47 78,3 50 83,3 

15 Gita Fitri L 39 65,0 49 81,7 49 81,7 

16 Vivie Widiyatun Nisa’ 48 80,0 49 81,7 49 81,7 

17 Nadia Muhimmatus Syarifah 46 76,7 47 78,3 47 78,3 

18 Dwi Febri Indri A 50 83,3 51 85,0 51 85,0 

19 Yunita Dwi E. 44 73,3 46 76,7 46 76,7 

20 Halifah Nur Hayati 43 71,7 50 83,3 50 83,3 

21 Inka Saputri Khusniyati 46 76,7 46 76,7 46 76,7 

22 Nolalita Widianti 48 80,0 48 80,0 48 80,0 

23 Ayu Sukmawati 45 75,0 51 85,0 51 85,0 

24 Rezka Widya Febriani 52 86,7 47 78,3 52 86,7 

25 Wita Susmiyati 44 73,3 47 78,3 47 78,3 

26 Mar’atus Sholeha 38 63,3 46 76,7 46 76,7 

27 Dhivia Aprilani Elyas 47 78,3 50 83,3 50 83,3 

28 Genda Sera Febriani Robed 45 75,0 47 78,3 47 78,3 
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Lampiran  22. Rekapitulasi hasil akhir 

 

No Nama 
Hasil Tes 

Konsentrasi 

Tes Free Throw 

Kelompok Pree Tes Post Tes 

Poin % Poin % 

1 Ellys Permatasari 49 28 46,7 51 85,0 

A1B1 

2 Dhivia Aprilani Elyas 41 33 55,0 50 83,3 

3 Dian Anggraini 41 37 61,7 47 78,3 

4 Rezka Widya Febriani 49 39 65,0 52 86,7 

5 Siska Sulistiana Rahesti 49 36 60,0 49 81,7 

6 Almaita Cahyaning Kholifah 41 31 51,7 50 83,3 

7 Dwi Febri Indri A 41 36 60,0 51 85,0 

 Jumlah  240 400,10 350 583,30  

 Rerata  34,29 57,16 50 83,33  

 SD  3,82 6,35 1,63 2,74  

 

 

 

No Nama 
Hasil Tes 

Konsentrasi 

Tes Free Throw Kelompo

k 

15 Gita Fitri L 29 29 48,3 49 81,7 

A1B2 

16 Yunita Dwi E. 38 43 71,7 46 76,7 

17 
Nadia Muhimmatus 

Syarifah 

35 
29 

48,3 
50 

83,3 

18 R. Anggi W 31 28 46,7 49 81,7 

19 Sukmawati Purwaningsih 31 39 65,0 51 85,0 

20 Rozi Khanafiyah Sadraprila 32 30 50,0 56 93,3 

21 Genda Sera Febriani Robed 39 37 61,7 47 78,3 

 Jumlah  235,00 391,70 348,00 580,00  

 Rerata  33,57 55,96 49,71 82,86  

 SD  6,00 10,01 3,25 5,40  

No Nama 
Hasil Tes 

Konsentrasi 

Tes Free Throw 
Kelompok 

8 Ayu Sukmawati 42 45 75,0 51 85,0 

A2B1 

9 Halifah Nur Hayati 49 35 58,3 50 83,3 

10 Egidya Safitri Dewiyani 47 33 55,0 51 85,0 

11 Muhayati Defi L.S 46 35 58,3 48 80,0 

12 Nolalita Widianti 44 34 56,7 48 80,0 

13 Vivie Widiyatun Nisa’ 43 31 51,7 49 81,7 

14 Ariyani Dewi H 41 38 63,3 50 83,3 

 Jumlah  259 431,6 337 561,7  

 rerata  37 61,65 48,14 80,24  

 SD  4,39 7,33 2,47 4,11  
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No Nama 
Hasil Tes 

Konsentrasi 

Tes Free Throw 
Kelompok 

22 Ulniyatul Ula 32 34 56,7 52 86,7 

A2B2 

23 Mar’atus Sholeha 35 38 63,3 46 76,7 

24 Wita Susmiyati 38 32 53,3 47 78,3 

25 Inka Saputri Khusniyati 36 32 53,3 46 76,7 

26 Etni Mita Setyaningsih  36 43 71,7 50 83,3 

27 Ziyan Ghiyas Sahara 38 41 68,3 46 76,7 

28 Dhea Errysn 33 39 65,0 50 83,3 

 Jumlah  259 431,6 337 561,7  

 rerata  37 61,65 48,14 80,24  

 SD  4,39 7,33 2,47 4,11  
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Lampiran  23. Perbandingan Pree Tes dan Post Tes 

 

No Nama 
Hasil Tes Peningkatan 

Pree tes % Post Tes % Hasil % 

1 Almaita Cahyaning Kholifah 30 50,0 56 93,3 26 43,3 

2 Rozi Khanafiyah Sadraprila 31 51,7 50 83,3 19 31,6 

3 Sukmawati Purwaningsih 36 60,0 49 81,7 13 21,7 

4 Siska Sulistiana Rahesti 39 65,0 51 85,0 12 20 

5 Ariyani Dewi H 38 63,3 50 83,3 12 20 

6 R. Anggi W 39 65,0 52 86,7 13 21,7 

7 Dian Anggraini 29 48,3 50 83,3 21 35 

8 Ulniyatul Ula 34 56,7 52 86,7 18 30 

9 Muhayati Defi L.S 35 58,3 48 80,0 13 21,7 

10 Ellys Permatasari 29 48,3 49 81,7 20 33,4 

11 Egidya Safitri Dewiyani 33 55,0 51 85,0 18 30 

12 Dhea Errysn 39 65,0 50 83,3 11 18,3 

13 Ziyan Ghiyas Sahara 41 68,3 46 76,7 5 8,4 

14 Etni Mita Setyaningsih  43 71,7 50 83,3 7 11,6 

15 Gita Fitri L 28 46,7 51 85,0 23 38,3 

16 Vivie Widiyatun Nisa’ 31 51,7 49 81,7 18 30 

17 Nadia Muhimmatus Syarifah 37 61,7 47 78,3 10 16,6 

18 Dwi Febri Indri A 37 61,7 47 78,3 10 16,6 

19 Yunita Dwi E. 33 55,0 50 83,3 17 28,3 

20 Halifah Nur Hayati 35 58,3 50 83,3 15 25 

21 Inka Saputri Khusniyati 32 53,3 46 76,7 14 23,4 

22 Nolalita Widianti 34 56,7 48 80,0 14 23,3 

23 Ayu Sukmawati 45 75,0 51 85,0 6 10 

24 Rezka Widya Febriani 28 46,7 49 81,7 21 35 

25 Wita Susmiyati 32 53,3 47 78,3 15 25 

26 Mar’atus Sholeha 38 63,3 46 76,7 8 13,4 

27 Dhivia Aprilani Elyas 43 71,7 46 76,7 3 5 

28 Genda Sera Febriani Robed 36 60,0 51 85,0 15 25 
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Lampiran 24. Perbandingan Menurut Klasifikasi Kelompok Perlakukan 

 

No Nama 

Tes Free Throw 

Peningkatan Kelompok Pree Tes Post Tes 

Poin % Poin % 

1 Ellys Permatasari 29 48,3 49 81,7 20 

A1B1 

2 Dhivia Aprilani Elyas 43 71,7 46 76,7 3 

3 Dian Anggraini 29 48,3 50 83,3 21 

4 Rezka Widya Febriani 28 46,7 49 81,7 21 

5 Siska Sulistiana Rahesti 39 65,0 51 85,0 12 

6 Almaita Cahyaning Kholifah 30 50,0 56 93,3 26 

7 Dwi Febri Indri A 37 61,7 47 78,3 10 

 Jumlah 235 391,7 348 580 113  

 rerata 33,57 55,96 49,71 82,86 16,14  

 SD 6 10,01 3,25 5,4   

 

No Nama 

Tes Free Throw 

penigktn 
Kelomp

ok 
Pree Tes Post Tes 

Poin % Poin % 

8 Ayu Sukmawati 45 75,0 51 85,0 6 

A2B1 

9 Halifah Nur Hayati 35 58,3 50 83,3 15 

10 Egidya Safitri Dewiyani 33 55,0 51 85,0 18 

11 Muhayati Defi L.S 35 58,3 48 80,0 13 

12 Nolalita Widianti 34 56,7 48 80,0 14 

13 Vivie Widiyatun Nisa’ 31 51,7 49 81,7 18 

14 Ariyani Dewi H 38 63,3 50 83,3 12 

 Jumlah 259 431,6 337 561,7 96  

 rerata 37 61,65 48,14 80,24 13,71  

 SD 4,39 7,33 2,47 4,11   

 

No Nama 

Tes Free Throw 

Peningkatan Kelompok Pree Tes Post Tes 

Poin % Poin % 

15 Gita Fitri L 28 46,7 51 85 23 

A1B2 

16 Yunita Dwi E. 33 55,0 50 83,3 17 

17 Nadia Muhimmatus Syarifah 37 61,7 47 78,3 10 

18 R. Anggi W 39 65,0 52 86,7 13 

19 Sukmawati Purwaningsih 36 60,0 49 81,7 13 

20 Rozi Khanafiyah Sadraprila 31 51,7 50 83,3 19 

21 Genda Sera Febriani Robed 36 60,0 51 85 15 

 Jumlah 240 400,1 350 583,3 110  

 rerata 34,29 57,16 50 83,33 15,71  

 SD 3,82 6,35 1,63 2,74   
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No Nama 

Tes Free Throw 

Peningkatan Kelompok Pree Tes Post Tes 

Poin % Poin % 

22 Ulniyatul Ula 34 56,7 52 86,7 18 

A2B2 

23 Mar’atus Sholeha 38 63,3 46 76,7 8 

24 Wita Susmiyati 32 53,3 47 78,3 15 

25 Inka Saputri Khusniyati 32 53,3 46 76,7 14 

26 Etni Mita Setyaningsih 43 71,7 50 83,3 7 

27 Ziyan Ghiyas Sahara 41 68,3 46 76,7 5 

28 Dhea Errysn 39 65,0 50 83,3 11 

 Jumlah 259 431,6 337 561,7 78  

 rerata 37 61,65 48,14 80,24 11,14  

 SD 4,39 7,33 2,47 4,11   
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Lmpiran 24. Tabel Kerja Untuk Menghitung Nilai Homogenitas dan Analisis 

Varians 

 
Variabel 

Atribut 
No 

Kelompok 1 Kelompok 2 

Y1 Y1
2 Y1 Y1

2 

Tingkat 

Konsentrasi 

Tinggi 

1 51 2601 51 2601 

2 50 2500 50 2500 

3 47 2209 51 2601 

4 52 2704 48 2304 

5 49 2401 48 2304 

6 50 2500 49 2401 

7 51 2601 50 2500 

Jumlah 350 17516 296 17211 

Rerata 50  49,57  

SD 1,633  1,272  

 

Tingkat 

Konsentrasi 

Rendah 

1 49 2401 52 2704 

2 46 2116 46 2116 

3 50 2500 47 2209 

4 49 2401 46 2116 

5 51 2601 50 2500 

6 56 3136 46 2116 

7 47 2209 50 2500 

Jumlah 348 17364 17364 16261 

Rerata 49,71  48,14  

SD 3,545  2,478  
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Lampiran 25. Hasil Penghitungan Data Untuk Uji Homogenitas dan Analisis 

Varians 

 

Tingkat 

konsentrasi 
Statistik 

Metode latihan 
Total 

Tali Simpai 

Tinggi 

N 7 7 14 

∑Y 350 296 644 

∑Y2 17.516 17.211 34575 

Mean 50 49,57 49,64 

 

Rendah 

N 7 7 14 

∑Y 348 285 635 

∑Y2 17.364 16.261 33777 

Mean 49,71 48,14 49,07 

 

Total 

N 14 14 28 

∑Y 698 581 1279 

∑Y2 34880 33472 68352 

Mean 49,855 48,855 49,355 
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Lampiran 26. Uji Normalitas Data Dengan Metode Lilliefors 

 

1. Uji normalitas data pada kelompok perlakuan metode tali dengan kategori 

tingkat konsentrasi tinggi. Dari penghitungan data diperoleh: 

Mean  = 49,71 

SD  = 3,251 

Data disusun dalam tabel sebagai berikut 

 

 

Xi Zi F(Zi) S (Zi) F (zi) -S (Zi) 

49 -0,21969 0,413057 0,142857 0,2702 0,2702 

46 -1,14237 0,126649 0,285714 -0,15907 0,159065 

47 -0,83481 0,201912 0,428571 -0,22666 0,22666 

49 -0,21969 0,413057 0,571429 -0,15837 0,158371 

50 0,087875 0,535012 0,714286 -0,17927 0,179274 

51 0,395437 0,65374 0,857143 -0,2034 0,203403 

56 1,933249 0,973397 1 -0,0266 0,026603 

 

Kesimpulan: 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung = 0.2702 dengan n = 7 dan taraf 

signifikansi 5%, nilai Ltabel = 0.300. Ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari 

Ltabel. Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk 

berdistribusi normal 

 

 

2. Uji normalitas data pada kelompok perlakuan metode tali dengan kategori 

tingkat konsentrasi rendah. Dari penghitungan data diperoleh: 

Mean = 50 

SD  = 1,63 

Data disusun dalam tabel sebagai berikut: 

Xi Zi F (Zi) S (Zi) F (Zi) - S (Zi) 

47 -1,83712 0,033096 0,142857 -0,10976 0,109761 

49 -0,61237 0,270146 0,285714 -0,01557 0,015569 

50 0 0,5 0,428571 0,071429 0,071429 

50 0 0,5 0,571429 -0,07143 0,071429 

51 0,612372 0,729854 0,714286 0,015569 0,015569 

51 0,612372 0,729854 0,857143 -0,12729 0,127289 

52 1,224745 0,889664 1 -0,11034 0,110336 
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Simpulan: 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung = 0.12728, dengan n = 7 dan taraf 

signifikansi 5%, nilai Ltabel = 0.300, ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel. 

Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk berdistribusi 

normal 

 

3. Uji normalitas data pada kelompok perlakuan metode simpai dengan 

kategori tingkat konsentrasi tinggi. Dari penghitungan data diperoleh: 

Mean = 49,57 

SD  = 1,27 

Data disusun dalam tabel sebagai berikut: 

 

Xi Zi F (Zi) S (Zi) F (Zi) - S (Zi) 

48 -1,23499 0,108416 0,142857 -0,03444 0,034441 

48 -1,23499 0,108416 0,285714 -0,1773 0,177298 

49 -0,44909 0,326684 0,428571 -0,10189 0,101888 

50 0,336817 0,631872 0,571429 0,060444 0,060444 

50 0,336817 0,631872 0,714286 -0,08241 0,082413 

51 1,122722 0,869222 0,857143 0,012079 0,012079 

51 1,122722 0,869222 1 -0,13078 0,130778 

 

Simpulan: 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung = 0.177298 dengan n = 7 dan taraf 

signifikansi 5%, nilai Ltabel = 0.300. Ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel. 

Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk berdistribusi 

normal 
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4. Uji normalitas data pada kelompok perlakuan metode simpai dengan 

kategori tingkat konsentrasi rendah. Dari penghitungan data diperoleh: 

Mean  = 48,142 

SD   = 2,478 

Data disusun dalam tabel sebagai berikut: 

 

Xi Zi F (Zi) S (Zi) F (Zi) - S (Zi) 

46 -0,86459 0,193633 0,142857 0,050776 0,050776 

46 -0,86459 0,193633 0,285714 -0,09208 0,092081 

46 -0,86459 0,193633 0,428571 -0,23494 0,234938 

47 -0,46111 0,322359 0,571429 -0,24907 0,24907 

50 0,749308 0,773164 0,714286 0,058878 0,058878 

50 0,749308 0,773164 0,857143 -0,08398 0,083979 

52 1,556254 0,940176 1 -0,05982 0,059824 

 

Kesimpulan: 

Dari penghitungan di atas diperoleh Lhitung = 0.24907 dengan n = 7 dan taraf 

signifikansi 5%, nilai Ltabel = 0.300. Ternyata nilai Lhitung lebih kecil dari Ltabel. 

Dengan demikian hipotesis nol diterima. Yang berarti data termasuk berdistribusi 

normal 
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Lampiran 27. Uji Homogenitas Dengan Uji Bartlett 

 

Harga-harga yang diperlukan untuk uji Bartlett 

 

sampel dk 1/dk s2 log s2 (dk) log s2 

1 6 0,166667 10,57143 1,024134 6,144802 

2 6 0,166667 2,666667 0,425969 2,555812 

3 6 0,166667 1,619048 0,20926 1,255558 

4 6 0,166667 6,142857 0,78837 4,730222 

Jumlah 24 0,666667 21 2,447732 14,68639 

 

1. Menghitung varians gabungan dari tiap kelompok sampel 

S2 =
6(10,57143)+6 (2,666667)+6  (1,619048)+6 (6,142857)

6+  6 +  6 +  6
 = 5,25 

B = 0,720159 x 24 = 17, 283 

 

2. Menghitung nilai χ2 

χ2 = 2,3 (17,28382 - 14,68639) = 5,981 

 

3. Kesimpulan 

Ternyata χ2 hitung = 0.165 < χ2 tabel = 7,81. Dengan demikian hipotesis nol 

diterima, yang berarti bahwa varians dari kelompok-kelompok sampel tersebut 

homogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

 
 

Lampiran 28.  Analisis Varians 

 

 

Dari hasil penghitungan data di atas dapat dilakukan analisis varians sebagai 

berikut: 

1. ΣY2  = 68.352 

2. RY  = 
1276

28
+

1635841

28
= 58.422,89 

3. Jab  = 
348²+269²+3502+285²

7
− 58.422,89 = 497,8 

4. By   = 
6442+ 635²

14
− 58.422,89 = 2,9 

5. Ay  = 
6982+ 581²

14
− 58.422,89 = 488,9 

6. ABy  = JAB – (Ay + By) = 497,8 – (2,9 + 488,9) = 6,035 

7. Ey  = 68.352 – 58.422,89 - 497,8214 = 9.431,286 

 

Tabel ringkasan hasil analisis varians 

 

Sumber Variasi dk JK RJK Fo Ft 

Rata-rata perlakuan 1 58.422,89 58.422,89   

A 1 488,9 488,9 4,87*  

B 1 472,9 472,9 4,31* 4,26 

AB 1 506,3 506,3 5,74*  

Eror 24 9.431,29 92,97   

Total 28 68325    

      

 

Keterangan: 

A  = Kelompok metode latihan. 

B  = Kelompok mahasiswa berdasarkan tinggi-rendahnya koordinasi mata-

kaki 

AB = Interaksi antara kelompok latihan dengan tinggi-rendahnya koordinasi 

mata-kaki. 

*  = Tanda signifikan pada α = 0.05. 
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Lampiran  29  Uji Rata-Rata Rentang Newman-Keuls 

 

Uji rata-rata setelah Anava adalah pengujian perbandingan nilai-nilai rata-rata yang 

berbeda-beda secara signifikan dari hasil penghitungan Anava. Pengujian rata-rata 

setelah Anava digunakan Uji Rentang Newman-Keuls. Adapun langkah-langkah 

yang perlu ditempuh sebagai berikut: 

a. Mengurutkan nilai-nilai perlakuan dari yang paling kecil ke yang besar 

Kelompok Perlakuan A2B2 (4) A2B1 (3) A1B1 (1) A1B2 (2) 

Rerata 48,14 49,57 49,71 50,00 

 

b. Menghitung kekeliruan baku rata-rata tiap perlakuan, menggunakan 

rumus: 

𝑆𝑦 = √92,97

7
 = 9,64 

c. Menghitung RST (Rentang Signifikan Terkecil). Untuk uji Newman-

Keuls, diambil v = dk dari RJKE dan p = 2,3,...k. Dengan α = 0,05 dan v = 

36, maka RST dihitung dengan mengalikan antara p dan S.  

RST2 = 2.92 X 9,64 = 4,02 

RST3 = 3.53 X 9,64 = 4,86 

RST4 = 3.90 X 9,64 = 5,37 

d. Menguji signifikansi tidaknya antara selisih dua rerata dengan nilai RST, 

jika selisih-selisih yang didapat lebih besar daripada RST-nya masing-

masing, maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata perlakuan. 

Hasil Rentang Newman-Keuls Setelah Anava 

KP  A2B2 A2B1 A1B1 A1B2  

 Rerata 48,14 49,57 49,71 50,00 RST 

A2B2 48,14 - 1,43 1,57 1,86 4,02 

A2B1 49,57  - 0,14 0,43 4,86 

A1B1 49,71   - 0,29 5,37 

A1B2 50,00    -  

 

 

Keterangan; 

Tanda * signifikan pada P ≤ 0,05 
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Lampiran 30. Dokumentasi Penelitian 

 

Foto 1. Memberikan Penjelasan Tentang Penelitian Test Konsentrasi, Test Free Throw 

menggunakan Metode Simpai dan Tali 

 

Foto 2. Test Konsentrasi 
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Foto 3. Pre Test  Shootinng Free Throw 

 

Foto 4. Latihan Menggunakan Metode Simpai 
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Foto 5. Latihan Menggunakan Metode Tali 

 

Foto 6. Evaluasi setelah Melakukan Treatmen 
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Foto 7. Post Tes 

 

Foto 8. Guru Penjas dan Pelatih Bola Basket. 
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