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SARI 
 

Septin Deliana (2011): “Perbandingan Latihan Lay up Shoot dari 
depan antara Underhand Lay Up Shoot dan Overhead Lay Up Shoot dari 
depan terhadap hasil Tembakan Lay  Up pada Pemain Pemula Putra KU 16 
Tahun Klub Bola Basket Surya Kencana Weleri tahun 2010”. 
 

Permasalahan penelitian adalah,”Apakah ada perbandingan latihan lay up 
shoot dari depan antara underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot dari 
depan tehadap hasil tembakan lay up shoot dari depan pada pemain pemula putra 
KU 16 tahun klub Bolabasket Surya Kencana Weleri tahun 2010”. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui: 1) Ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang 
berarti pada hasillatihan lay up shoot dari depan antara underhand lay up shoot 
dan overhead lay up shoot terhadap kemampuan lay up shoot dari depan pada 
pemain pemula putra KU 16 tahun klub bolabasket Surya Kencna Weleri tahun 
2010. 2) Ingin mengetahui manakah hasil latihan lay up shoot dari depan 
yanglebih baik antara underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot terhadap 
kemampuan lay up shoot dari depan pada pemain pemula putra KU 16 tahun klub 
bolabasket Surya Kencana Weleri tahun 2010 . 3) Ingin mengetahui apakah kedua 
teknik lay up shoot tersebut sama- sama mempunyai pengaruh terhadap 
perkembangan kemampuan dan ketampilan lay up shoot dari depan pada pemain 
pemula putra KU 16 tahun klub bolabasket Surya Kencana Weleri taun 2010. 

Penelitian menggunakan metode eksperimen pola Matcing by subject 
design (M-S), dengan sampel 20 orang menggunakan purposive sampling. 
Perlakuan dilaksanakan sebanyak 1 kali pertemuan dengan waktu latihan 3 kali 
dalam satu minggu, kemudian dilakukan post test. Pengumpulan data dengan tes 
tembakan lay up. Metode pengolahan data menggunakan t-test.  

Berdasarkan hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% dan df 9 
diperoleh t-tabel 2262, maka : 1) Kelompok eksperimen 1 diperoleh nilai t-hitung 
6, berarti t hitung > t table. Maka ada perbedaan yang signifikan antara pre test 
dan post test berarti terdapat pengaruh latihan underhand lay up shoot terhadap 
hasil tembakan lay up. 2) Kelompok eksperimen 2 diperoleh nilai t-hitung 2.449 
berarti t hitung > t table. Maka ada perbedaan antara pre test dan post test berarti 
terdapat pengaruh latihan overhead lay up shoot terhadap hasil tembakan lay up. 
3) Perbedaan post test eksperimen 1 dan post test eksperimen 2 = 3,000 artinya 
bahwa latihan underhand lay up shoot menghasilkan tembakan lay up lebih baik 
dari pada latihan overhead lay up shoot,  berarti dapat disimpulkan bahwa untuk 
melatih tembakan lay up lebih baik menggunakan latihan underhand lay up shoot. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan saran : 1) Kepada 
pelatih,  untuk meningkatkan hasil tembakan lay up  dapat menggunakan latihan 
underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot terhadap kemamuan lay up. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Olahraga adalah salah satu bentuk dari upaya peningkatan kualitas 

manusia Indonesia yang diarahkan pada pembentukan watak dan kepribadian, 

disiplin dan sportivitas yang tinggi, serta peningkatan prestasi yang dapat 

membangkitkan rasa kebanggaan nasional. Kegiatan olahraga mencakup berbagai 

macam cabang seperti atletik, permainan, olahraga air dan olahraga beladiri. 

Olahraga permainan yang dilakukan dalam proses pendidikan salah satunya 

adalah olahraga bolabasket. 

Permainan bolabasket merupakan cabang olahraga yang makin banyak 

digemari oleh para masyarakat terutama oleh kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Melalui kegiatan olahraga bolabasket ini para remaja banyak memperoleh manfaat 

khususnya dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial. Permainan bolabasket 

saat ini mengalami perkembangan sangat pesat terbukti dengan munculnya klub- 

klub tangguh ditanah air dan atlet- atlet bolabasket pelajar baik ditingkat sekolah 

maupun perguruan tinggi. Di tunjang lagi dengan sering diadakannya turnamen- 

turnamen antar klub, event- event pelajar dari tingkat daerah hingga nasional. 

Selain itu dengan bervariasinya permainan bolabasket dengan unsur hiburan 

seperti streetball,three on three, crush bone, menjadikan olahraga bola basket 

menjadi olahraga yang bergengsi dan trend mode di kalangan anak muda. 



2 

 

Dalam kondisi yang demikian maka timbul persaingan yang ketat dan 

kompetitif diantara atlet- atlet bolabasket baik di jalur pembinaan klub dan jalur 

pendidikan untuk lebih meningkatkan prestasinya. Menurut peraturan Perbasi ( 

2004: 1 ) bolabasket adalah permainan yang dimainkan oleh 2 regu, yang masing- 

masing terdiri dari 5 pemain, tiap regu berusaha memasukkan bola ke dalam 

keranjang lawan, dan mencegah lawan mencetak angka. 

Teknik dasar permainan bolabasket mencakup Foot Work atau gerakan 

kaki, Shooting atau menembak, Passing atau operan dan menangkap, Dribble, 

Rebound, bergerak dengan bola, bergerak tanpa bola atau bertahan ( Hall Wissel, 

2000 : 2). Salah satu teknik dasar bolabasket yang dianggap paling efektif untuk 

mencetak angka adalah shooting. Teknik – teknik dasar yang lain sebagai 

pengantar anda untuk memperoleh peluang besar untuk mencetak angka atau poin. 

Shooting sendiri pada garis besarnya dibagi menjadi 2 yaitu shooting lapangan 

dan shooting hukuman (Imam Sodikun 1992). 

Pada kondisi seutuhnya bolabasket adalah permainan tim dengan 5 

pemain, operan dan tangkapan yang baik penting bagi permainan tim, operan yang 

tepat waktunya dan akurat menciptakan peluang skor bagi tim ( Hall Wissel). 

Tembakan lay up adalah salah satu jenis tembakan yang paling efektif untuk 

mencetak angka dalam permainan bolabasket, karena jarak tembakan lay up yang 

dekat dengan ring basket. Tembakan lay up harus diajarkan pada pemain pemula 

setelah pemain bisa melakukan dribble dengan baik. Masalah yang muncul pada 

latihan lay up ini adalah hasil tembakannya, karena pemain pemula belum 

mengetahui cara praktis untuk melakukan lay up. Melakukan tembakan lay up ada 
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dua cara yaitu dengan langsung menaruh ke ring dan dengan cara memantulkan 

bola ke papan pantul. 

Lay up shoot adalah jenis tembakan yang efektif, sebab dilakukan pada 

jarak yang sedekat- dekatnya dengan ring basket. Hal ini menguntungkan yaitu 

menembak dari jarak yang jauh dapat diperdekat ke ring basket. Tembakan lay up 

ini dilakukan dengan mengiring bola sendiri menuju ke ring basket, setelah dekat 

dengan ring basket kemudian melaksanakan tembakan lay up tergantung pada 

perkiraan dan ketrampilan masing- masing. Penangkapan bola dilakukan dari 

pantulan bola dari lantai sambil melayang – melangkah- melompat untuk 

melakukan tembakan lay up ke ring basket. 

Adapun pelaksanaan untuk lay up tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Lay up shoot kanan ( sisi kanan lapangan ) 

2. Lay up shoot dari depan (sisi tengah lapangan ) 

3. Lay up shoot kiri ( sisi kiri lapangan ) 

Klub bola basket Surya Kencana adalah salah satu klub bolabasket yang 

ada di kabupaten Kendal dan satu- satunya klub yang ada di kecamatan Weleri. 

Klub bolabasket ini menampung pemain dari siswa- siswi SMP dan SMA yang 

ada di kecamatan Weleri dan sekitarnya. Ada 3 kelompok umur (KU) yang ada 

dalam klub ini yaitu KU 16 tahun, KU 18 tahun, dan kelompok senior. Setiap 

kelompok memiliki waktu latihan 3 kali dalam 1 minggu. KU 16 tahun adalah 

kelompok umur yang memiliki jumlah pemain paling banyak dan butuh 

pembelajaran yang lebih karena masih baru bagi para pemula. Latihan dilakukan 

pada hari rabu, jumat dan minggu. Tempat latihan adalah di lapangan bolabasket 
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SMK Muhammadiyah 3 Weleri pada hari rabu dan jumat pukul 15.30 WIB. Pada 

hari minggu latihan di GOR BAHUREKSO Kendal pada pukul 13.00 WIB atau 

sore hari di lapangan SMK Muhammadiyah 3 Weleri pada pukul 15.30 apabila 

GOR dipakai untuk keperluan yang lain. 

Pelatih menggunakan latihan fundamental dan teknik lay up yang 

bervariasi agar siswa tidak jenuh pada setiap latihan, tetapi hasil lay up pada 

pemain masih juga sama. Pelatih ingin merubah strategi latihannya agar akurasi 

lay up pada pemain ada peningkatan. Penulis banyak melihat system latihan dan 

strategi latihan pelatih pada waktu latihan. Pelatih juga sempat berbicara dengan 

penulis mengenai masalah itu, sehingga penulis tertarik untuk masalah hasil 

tembakan lay up. Dalam latihan ini terdapat dua kelompok latihan yaitu kelompok 

latihan lay up ushot dari depan underhand lay up shoot (dengan ayunan tangan 

satu atau dua ditembakkan dari arah bawah kepala) dan latihan lay up shoot dari 

depan overhead lay up shoot (dengan ayunan tangan satu atau dua ditembakkan 

dari arah atas kepala). Latihan ini dilakukan untuk mengetahui kelompok mana 

yang mempunyai hasil lay up yang terbaik. Dengan latihan ini penulis berharap 

hasil tembakan lay up pada pemain putra KU 16 tahun Klub Surya Kencana 

mengalami peningkatan. 

Dalam permainan bolabasket banyak sekali cara untuk mendapatkan skor, 

salah satunya adalah dengan lay up shoot. Lay up shoot dapat dinggunakan 

dengan teknik  underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot, tergantung 

situasi dan kondisi dalam permainan bolabasket yang sedang berlangsung. 
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Dalam penelitian ini penulis mengambil penelitian lay up shoot dari depan  

karena lay up shoot dari kanan dan kiri sudah biasa dilakukan dalam suatu 

penyerangan, padahal dalam permainan biasanya pemain sering mendapatkan bola 

dari sisi depan, sehingga dalam melakukan penyerangan pemain tersebut tidak 

perlu menyamping untuk melakukan lay up shoot dari sisi kanan atau kiri, tetapi 

langsung memasukkan bola ke dalam ring basket dari depan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tembakan lay up, 

setelah pemain melakukan latihan underhand lay up shoot dan latihan overhead 

lay up shoot pada pemain pemula putra KU 16 tahun klub bolabasket Surya 

Kencana Weleri. 

Dari masalah yang ada di atas maka penulis akan memilih judul di dalam 

penelitiannya yaitu : “Perbandingan Latihan lay up shoot dari depan antara 

underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot dari depan  Terhadap Hasil 

Tembakan Lay up pada Pemain Pemula Putra KU 16 tahun Klub Bolabasket 

Surya Kencana Weleri tahun 2010.” 

 

1.2 Permasalahan 

Dalam penelitian ini ada dua macam metode lay up shoot dari depan, yaitu 

latihan underhand lay up shoot dan latihan overhead lay up shoot. 

Dalam suatu penelitian pasti mempunyai permasalahan yang perlu 

diteliti,dianalisa dan diusahakan pemecahannya. Memperhatikan uraian tersebut di 

atas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  
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“Apakah ada perbandingan latihan lay up shoot dari depan antara underhand lay 

up shoot dengan overhead lay up shoot terhadap kemampuan lay up shoot dari 

depan pada Pemain Pemula Putra KU 16 tahun Klub Surya Kencana Weleri tahun 

2010”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan suatu dorongan dan arah yang ingin dicapai, sebab 

dengan tujuan seseorang akan dapat berbuat menyeleksi apa yang telah diperbuat 

tersebut. Perbuatan yang tanpa dilandasi dengan tujuan maka hasil yang dicapai 

akan sulit untuk dilakukan evaluasi sehingga diketahui faktor pendukung serta 

hambatan yang ada. 

Adapun faktor yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah : 

1.3.1 Ingin mengetahui apakah ada pengaruh yang berarti pada hasil latihan lay 

up shoot dari depan antara underhand lay up shoot dan overhead lay up 

shoot terhadap kemampuan lay up shoot dari depan pada pemain pemula 

Putra KU 16 tahun klub Surya Kencana Kabupaten Weleri 2010. 

1.3.2 Ingin mengetahui manakah hasil latihan lay up shoot dari depan yang lebih 

baik antara underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot terhadap 

kemampuan lay up shoot dari depan pada pemain pemula Putra KU 16 

tahun klub Surya Kencana Kabupaten Weleri 2010. 

1.3.3 Ingin mengetahui apakah kedua teknik lay up shoot tersebut sama- sama 

mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kemampuan dan ketrampilan  

lay up shoot dari depan. 
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1.4 Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari salah penafsiran dalam memberi pengertian yang 

dimaksud dalam judul skripsi, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang 

dianggap penting, dengan demikian akan mempunyai pendapat yang sama.  

1.4.1 Latihan 

Latihan adalah suatu proses kerja, yang harus dilakukan secara sistematis, 

berulang- ulang, berkesinambungan dan makin lama jumlah beban yang 

diberikan makin bertambah (Tohar, 2008:1). 

1.4.2 Lay Up Shoot 

Lay up adalah cara melakukan shooting, dan setiap pemain harus belajar 

malakukan lay up dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Lompatan 

yang tinggi dibuat dengan jejakan kaki terakhir sebelum melompat, jadi 

usahakan lompatan kita mendekati ring. Lay up shoot dapat dilakukan 

dengan dua hitungan kaki ataupun satu hitungan kaki (Danny Kosasih). 

1.4.3 Underhand Lay Up Shoot 

Underhand lay up shoot adalah teknik lay up dengan cara melepaskan 

bola dengan telapak tangan menghadap ke atas dan lengan yang diulurkan. 

Biarkan bola menggelinding di telapak tangan kemudian di ujung jari, dan 

pantulkan bola dengan lembut pada backboard. Pertama bola dipegang 

dengan kedua tangan, tetapi kemudian bola dilepas menggunakan tangan 

bagian luar pada saat mencapai lompatan tertinggi. Teknik ini akan 

menghasilkan lay up shoot yang lebih lembut, dan control yang lebih baik 
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ketiika bergerak dengan kecepatan yang tinggi. (PYZAM.com, 24 april  

2009). 

1.4.4 Overhead Lay Up Shoot 

Teknik overhead lay up shoot dalam pelaksanan lay up shoot bola 

dengan bagian punggung tangan menghadap ke pemain. Tangan yang 

digunakan untuk lay up shoot diulurkan ketika bola didorong ke ring 

basket menggunakan ujung jari. Pertama bola dipegang menggunakan 

kedua tangan, kemudian dilepas dengan tangan bagian luar, baik kiri 

maupun kanan. (pyzam.com, 24 April 2009). 

1.4.5 Tembakan lay up 

Tembakan lay up merupakan tembakan yang dilakukan dengan 

serangkaian gerakan mulai dari menangkap bola- lompat- langkah- lompat 

kemudian melepas bola dengan cara langsung kearah ring atau dipantulkan 

ke papan pantul (Wissel, 2000:54). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1  Agar peneliti dapat mengetahui perbedaan keefektifan hasil lay up shoot 

dari depan antara underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot 

terhadap kemampuan lay up shoot dari depan pada pemain pemula Putra 

bola basket klub Surya Kencana Kabipaten Weleri 2010. 

1.5.2 Agar pelatih dapat mengetahui mana yang lebih baik dan efektif hasil lay 

up shoot dari depan antara underhand lay up shoot dan overhead lay up 
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shoot terhadap kamampuan lay up shoot dari depan pada pemain pemula 

Putra KU 16 tahun klub Surya Kencana Kabupaten Weleri 2010. 

1.5.3 Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi siswa, peneliti dan 

pelatih. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Bola Basket 

Bola basket merupakan olahraga permainan yang dimainkan oleh dua 

regu.  Masing-masing regu terdiri dari lima pemain, dimana tiap regu berusaha 

memasukkan bola ke dalam keranjang dan mencegah lawan mencetak angka 

(Peraturan Perbasi. 2006: 1). Permainan bolabasket diciptakan pada bulan 

Desember 1891 oleh Dr. James Naismith, seorang anggota Sekolah Pelatihan 

YMCA di Springfield Massachussets yang dikenal dengan Springfield College. 

Naismith menciptakan permainan bolabasket atas tugas yang diberikan oleh Dr. 

Luther Gulik untuk menciptakan suatu permainan yang dapat dimainkan dalam 

ruangna pada musim dingin. Bolabasket segera terkenal dan tersebar cepat di 

dunia oleh perjalanan para lulusan YMCA (Young Mens Christian Asosiation). 

Pada tanggal 21 Juli 1992 terbentuk federasi bolabasket Internasional yang diberi 

nama “ Federation Internasional de Basketball Amateur”: (FIBA) dengan Leon 

Bounfard sebagai presidennya dan Williams Jones sebagai Sekretaris Jendral. 

Untuk pertama kalinya pada tahun 1936 bola basket dipertandingkan dalam 

Olimpiade di Jerman dan diikuti 21 negara.  

Permainan bola basket masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya 

pedagang dari Cina, dan mulai berkembang atau mendapat tempat dimasyarakat 



11 

 

mulai dari Jogja, Solo dan sekitarnya. Pada PON I tahun 1948 di Solo permainan 

bolabasket dipertandingkan. Organisasi Bolabasket di Indonesia adalah PERBASI 

(Persatuan Basketball Seluruh Indonesia) . Organisasi ini terbentuk pada tanggal 

23 Oktober 1951 dengan Tonny Wen sebagai ketua dan Win Latumeten sebagai 

sekretarisnya. Pada tahun 1955 kepanjangan PERBASI  diubah menjadi Persatuan 

Bola basket Seluruh Indonesia.  

Menurut Imam Sodikun (1992 : 8) bahwa bolabasket merupakan olahraga 

permainan yang menggunakan bola besar, dimainkan dengan tangan. Bola boleh 

dioper, dilempar keteman, atau boleh dipantulkan ke lantai di tempat atau sambil 

berjalan. Tujuannya adalah memasukkan bola ke keranjang lawan. Permainan 

dilakukan oleh dua regu yang masing-masing terdiri dari lima orang pemain, 

setiap regu berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan atau membuat 

angka dan menjaga atau mencegah keranjangnya sendiri kemasukan bola. Dalam 

permainan bola basket bola ditepis, dioper, dilempar, digelindingkan, dipantulkan 

atau dribble kesegala arah sesuai dengan peraturan atau ketentuan. (PERBASI, 

1990 : 9). Menurut Sodikun (1992:18) dijelaskan bahwa  permainan bola basket 

termasuk jenis permainan yang kompleks yang terdiri dari gabungan unsur-unsur 

gerak yang dikoordinasikan dengan baik dan memerlukan waktu yang lama untuk 

menguasai teknik dasar dengan baik.  

Menurut PERBASI dalam peraturan resmi bolabasket (2004:1) lapangnan 

permainan harus rata dan bebas dari gangguan atau halangan dengan ukuran panjang 

28 Meter lebar 15 Meter yang diukur dari sudut dalam garis lapangan. Mempunyai 2 

buah papan pantul yang terbuat dari kayu atau bahan tembus pandang dengan tebal 3 
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Cm. memiliki ukuran lebar 180 cm dan tinggi 105 cm. Pada bagian dalam papan 

terdapat petak persegi panjang dengan ukuran lebar 59 cm tinggi 45cm. Pada papan 

pantul terdapat ring atau keranjang basket dengan diameter 45 cm. jarak keranjang 

dari lantai adalah 305 cm. Permainan bolabasket sangat kompleks, sehingga 

membutuhkan banyak waktu untuk latihan. Aspek aspek latihan yang harus dilatih 

adalah aspek fisik, aspek teknik, aspek taktik, dan aspek psikologi.  

Bola yang digunakan adalah bola yang bundar terbuat dari kulit, karet atau 

sintetis. Kelilingnya antara 75-78cm dengan berat antara 600-650 gramuscle. Bola 

dipompa secukupnya sehingga kalau dijatuhkan dari ketinggian 180 cm 

pantulannya antara 120 – 140 cm (Imam Sodikun, 1992 : 84). Ada 3 ukuran bola 

menurut kelompok pemain, yaitu bola ukuran 5 adalah untuk pemain tingkat 

Sekolah Dasar baik putra maupun putri. Bola ukuran 6 untuk pemain tingkat 

Sekolah Menengah Pertama putra dan putri, serta pemain putri senior. Bola 7 di 

pakai untuk kelompok pemain putra Sekolah Menengah Atas dan putra senior. 

 

2.1.2 Teknik Dasar Bola basket 

Teknik-teknik dasar bolabasket menurut Imam sodikun (1992 : 48 ) adalah 

sebagai berikut : 1) Teknik passing, 2) Teknik dribbling, 3) Teknik shooting, 

4)Teknik pivot, 5) Teknik lay-up shoot, 6) Teknik rebound. Dari keenam teknik 

dasar dalam permainan bolabasket tersebut, teknik shooting adalah suatu keahlian 

yang sangat penting didalam olahraga basket disamping teknik dasar passing dan 

dribbling. Teknik shooting merupakan teknik yang dapat menutupi kelemahan-

kelemahan dari teknik dasar yang lain. (Wissel, 2000 : 43 ). Teknik menembak 
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dalam permainan bolabasket ada beberapa macam seperti: menembak dengan dua 

tangan dari dada, menembak dengan dua tangan dari atas kepala, tembakan satu 

tangan, dan tembakan lay up. Keberhasilan suatu regu dalam permainan 

bolabasket ditentukan oleh keberhasilan menembak. Untuk dapat menembak atau 

shooting yang paling mudah adalah lay up karena tembakan lay up dapat 

dilakukan dekat dengan basket. 

2.1.2.1 Teknik Dasar Shooting 

Teknik dasar shooting menurut Dani Kosasih ada 6 jenis tembakan yaitu :  

2.1.2.1.1 Free Throw Shoot 

Free throw adalah tembakan hukuman yang boleh dilakukan dengan satu 

atau dua tangan. Tembakan ini sering menentukan kemenangan atau kekalahan di 

dalam pertandingan, maka perlu diperhatikan dengan teknik yang benar. 

Tembakan hukuman dberikan 1 kali, 2 kali atau 3 kali dalam setiap pertandingan 

tergantung dari pelanggaran yang dilakukan. Agar lebih jelas lihat gambar 1: 

 
Gambar : 1 

Free Throw Shoot 
(Dani Kosasih , 2008 : 51) 
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2.1.2.1.2 Three Point Shoot 

Three point shot adalah tembakan dari jarak jauh sesuai dengan garis yang 

ditentukan oleh PERBASI. Tembakan ini memiliki nilai yang paling banyak yaitu 

tiga angka. 

2.1.2.1.3 Hook Shoot 

Hook shoot adalah tembakan dengan satu tangan dimana posisi bola 

berada di atas kepala. Sulit untuk ditutup oleh pemain penjaga sehingga tembakan 

ini sangat efektif dipelajari. Agar lebih jelas lihat gambar 2: 

 
 

Gambar : 2 
Hook  Shoot 

(Dani Kosasih , 2008 : 53) 
 
 

2.1.2.1.4 Under the Basket Shoot 

Under the basket shoot adalah salah satu jenis tembakan yang dilakukan 

disebelah kanan atau kiri basket, tembakan ini diawali dengan melompat setinggi 
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mungkin, pada titik tertinggi bola di tembakkan pada papan pantul dengan target 

yang sesuai, sehingga bola yang dipantulkan masuk ke dalam keranjang basket 

(John Oliver.2007:18). Tembakan ini memerlukan penglihatan yang tepat yaitu 

sasaran pada papan pantul, Bentuk dan ukuran papan pantul serta target dalam 

memantulkan  bola ke papan pantul, pada permainan bola basket.bentuk dan target 

dalam under the basket shoot, lihat gambar 3 : 

 
Gambar : 3 

 Under the basket shoot  
(Dani Kosasih , 2008 : 10) 

 
2.1.2.1.5 Jump Shoot  

Jump shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat 

melakukan shooting, dimana bola dilepaskan pada saat titik tertinggi lompatan, 

sehingga pemain penjaga akan sulit untuk melakukan blok. Teknik tembakan ini 

banyak diminati oleh para pemain baik pemain pemula atau pemain lanjutan. 
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2.1.2.1.6 Lay up shoot 

Tembakan lay up adalah tembakan yang didahului dengan gerakan dua 

langkah (Imam Sodikun, 1992, 23). Menurut Wissel tembakan lay up adalah 

tembakan yang dilakukan dengan serangkaian gerakan mulai dari menangkap 

bola-lompat-langkah-lompat kemudian melepas bola dengan cara langsung kearah 

ring atau memantulkan bola kepapan pantul. Agar lebih jelasnya lihat gambar 4: 

 
Gambar : 4 

 Lay up shoot  
(Dani Kosasih , 2008 : 50) 

 

Dari 6 teknik dasar shooting di atas penelitian ini menggunakan teknik lay 

up shoot. Ditinjau dari  segi geraknya tembakakn lay up ini adalah teknik dasar 

yang kompleks di bandingkan dengan tembakan yang lain. Gerakan dalam lay up 

terdiri dari lompat, langkah, lompat, serta menembak, untuk itu perlu di lakukan 

latihan secara bertahap yaitu dari latihan dribble, passing dan shooting baru di 

beri latihan lay up shoot.  
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Cara melakukan yang benar adalah menangkap bola sambil melayang, 

mendarat dengan satu kaki, melangkahkan kaki yang lain, melompat ke atas 

mendekati basket sambil menembakkan bola ke papan pantul kemudian masuk 

dalam basket. Dalam pelaksanaan lay up dapat  dilakukan dengan cara menggiring 

bola sendiri dan memasukkanya kedalam keranjang atau dengan operan dari 

teman. Operan harus tepat, pemain berusaha menjemput bola sambil melompat 

pada saat melayang usahakan bola ditangkap. Kemudian menumpu kaki yang lain 

lagi untuk melompat sambil membawa bola untuk di tembakkan ( Imam Sodikun, 

1992 : 65-66 ). Setiap pemain harus belajar melakukan lay up dengan tangan 

kanan maupun kiri. Lompatan yang tinggi di buat dengan jejakan kaki terakhir 

sebelum melompat. Lay up shoot dapat dilakukan dengan 2 hitungan kaki atau 

dengan satu hitungan kaki.  

Cara yang benar adalah dimulai dari menangkap bola sambil melayang 

mendarat dengan salah satu kaki yang lain, melompat ke atas mendekati basket 

sambil memasukkan bola ke arah basket dengan satu tangan menggunakan papan 

pantul.  Menurut Wissel ( 2000 : 44 )  dalam melakukan tembakan lay up ada 3 

hal yang perlu diperhatikan yaitu : 1) Saat menerima bola pada saat melayang 

dimana kita diawali dengan dribble maka bola di ambil dari pantulan bola pada 

waktu tubuh melayang. 2) Saat melangkah, langkah pertama harus panjang untuk 

memperoleh keseimbangan, langkah kedua pendek untuk memperoleh tolakan 

keatas mendekati basket. 3) saat melepas bola untuk menembak, bola dilecutkan 

dengan ujung jari dan pergelangan tangan dan dipantulkan ke papan pantul di 
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sekitar garis tegak sebelah kanan atau kiri pada petak kecil di atas basket. Fase-

fase dalam melakukan lay up ada tiga yaitu : 

Fase Persiapan pada gerakan lay up terdapat beberapa urutan sebagai 

berikut: 1) Lihat target, 2) Langkah pendek, 3) Lutut yang rendah untuk 

melompat, 4) Bahu rileks, 5) Tangan yang tidak menembak dibawah bola, 6) 

tangan menembak di bawah bola, 7) Siku masuk atau rapat, 8) bola berada di 

antara telinga dan bahu. Agar lebih jelas lihat gambar 5:   

 
Gambar : 5 

Fase persiapan lay up 
(Wissel , 1996 : 61) 

 

Pada fase persiapan sebelum melakukan dribble pemain harus berdiri pada 

sikap basket yaitu triplle treat agar tidak terjadi pelanggaran travelling. Pada fase 

ini pemain akan melakukan dua langkah sebelum melakukan shooting pada fase 

pelaksanaan. 
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Fase pelaksanaan tembakan lay up adalah fase dimana pemain melayang 

sambil menembakkan bola kea rah keranjang. Dapat dilakukan dengan 1 atau dua 

tangan. Fase pelaksanaan mempunyai cirri-ciri sebagai berikut : 1) Angkat lutut 

untuk menembak, 2) Lompat, rentangkan kaki, punggung, bahu, 3) Rentangkan 

kaki, 4) lenturkan pergelangan tangan dan jari-jari ke depan, 5) Lepaskan jari dan 

telunjuk, 6) Penyeimbang tangan pada bola sampai terlepas,  

7) Irama yang sama atau seimbang. Agar lebih jelas Lihat gambar 6 : 

 
Gambar : 6 

Fase Pelaksanaan Lay up 
(Wissel 1996 : 62) 

 

Pada fase pelaksanaan, pemain hanya melakukan tembakan dengan target 

papan pantul atau langsung ke basket. Pada fase ini membutuhkan lompatan yang 

tinggi agar dapat melayang di udara dalam waktu yang lama untuk menembakkan 

bola tepat pada sasarannya. Keseimbangan dalam fase inui sangat penting berguna 

dalam melakukan pendaratan setelah melakukan lay up. 
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Fase follow-through adalah suatu gerakan lanjutan pada gerakan lay up 

yang tidak kalah penting dari gerakan lay up itu sendiri. Gerakan lanjutan berguna 

untuk mengambil bola rebound apabila gagal melakukan lay up. Gerakan lanjutan 

pada gerakan lay up yaitu, lihat sasaran setelah melakukan lay up, mendarat 

dengan seimbang dengan lutut tertekuk, tangan keatas untuk menangkap bola 

yang  keluar dari basket. 

2.1.2.2 Underhand Lay Up Shoot 

Lay up shoot sering dilakukan sebagai serangan balik, apabila bola dapat dari 

rebound dan lawan tidak ada yang bertahan, bola bias langsung di dribble atau di 

oper ke teman satu regu ditentukan berhasilnya tembakan, maka sangat 

dibutuhkan kemampuan pemain dalam menembak. Sehingga perlu diadakan 

latihan dengan teknik yang benar. 

Lay up underhand adalah tehnik lay up dengan cara melepaskan bola dengan 

telapak tangan menghadap ke atas dan lengan yang diulurkan. Biarkan bola 

menggelinding di telapak tangan kemudian di ujung jari, dan pantulkan bola 

dengan lembut pada backboard. Pertama bola dipegang dengan kedua tangan, 

tetapi kemudian bola dilepas menggunakan tangan bagian luar pada saat mencapai 

lompatan tertinggi. Teknik ini akan menghasilkan lay up shoot yang lebih lembut, 

dan control yang lebih baik ketiika bergerak dengan kecepatan yang tinggi. 

(PYZAM.com, 24 april  2009). 
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Gambar 3 

Underhand Lay Up Shot  
(Danny Kosasih, 2008:50) 

 

2.1.2.3 Overhead Lay Up Shoot  

Teknik Overhead lay up shoot dalam pelaksanan lay up shoot bola dengan 

bagian punggung tangan menghadap ke pemain. Tangan yang digunakan untuk 

lay up shoot diulurkan ketika bola didorong ke ring basket menggunakan ujung 

jari. Pertama bola dipegang menggunakan kedua tangan, kemudian dilepas dengan 

tanga bagian luar, baik kiri maupun kanan. (PYZAM.com, 24 April 2009). 

Dari dua  lay up shoot tersebut mempunyai perbedaan pada saat melepaskan 

bolanya. Dalam pelepasan bola dengan telapak tanga kanan menghadap ke depan 

yaitu bola berada di telapak tangan kanan yang menghadap ke target atau papan 

pantul. Sedangkan tangan kiri untuk membantu menahan bola agar tidak mudah 

lepas ketika mengayunkan bola tinggi ke atas kepala. Bola diayunkan tinggi ke 

arah ring basket, sesaat akan menembak tangan diputar pada pergelangan 

sehingga tanga kiri berada dibelakang bola untuk mendorong bola ke depan. 
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Tembakan dilakukan pada saat berada dalam titik puncak tertinggi lompatan 

pemain, kemudian lecutan pergelangan tangan, sehingga jalannya bola tidak 

kencang dan bola boleh langsung ke ring atau dipantulkan ke papan pantul. 

 
Gambar 4 

Overhead Lay Up Shot 
(Wissel, 1996: 62) 

Hal paling penting dari semua pelaksanaan lay up shoot adalah menahan 

pandangan mata menghadap ke ring atau papan pantul. Apabila hal tersebut tidak 

dapat dilakukan, akan dapat memberikan kegagalan dalam lay up shoot. 

 
2.2 Kerangka Berfikir  

Salah satu dari dua tujuan dasar permainan bola basket adalah untuk 

mendapatkan suatu tembakan yang baik untuk dapat menghasilkan angka (skor). 

Untuk mendapatkan angka (skor) tersebut bias dilakukan dengan melakukan lay 

up shoot. Maka dari itu pemain haruslah belajar melakukan lay up shoot, baik 
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menggunakan telapak tangan menghadap ke atas maupun telapak tangan 

menghadap ke depan. 

Dilihat dari segi penggunaan tangan dalam penembakannya teknik 

underhand lay up shoot lah yang sering dipakai satu- satunya yaitu tembakan 

mengayunkan lengan dari bawah dengan telapak tangan menghadap ke atas.  

Cara melepaskan bola disaat lay up shoot yaitu telapak tangan menghadap 

ke depan ternyata semua digunakan oleh pemain bola basket bahkan tidak jarang 

dilakukan pada pertandingan- pertandingan yang menentukan (Imam Sodikun, 

1992:66). 

Untuk itu perlu kiranya mengetahuhi kelebihan dan kekurangan dari kedua 

bentuk lay up shoot tersebut. 

2.2.1 Kelebihan Underhand Lay Up Shoot 

Kelebihan lay up shoot dengan telapak tangan menghadap ke atas antara 

lain: 

2.2.1.1 Tembakan ini menghasilkan tembakan yang lembut, kemungkinan bola 

masuk lebih besar. 

2.2.1.2 Tembakan dengan telapak tangan mengahdap ke atas akan memberikan 

kesempatan untuk melakukan lay up shoot bola secara tenang. 

2.2.2 Kekurangan Underhand  Lay Up Shoot 

Kekurangan lay up shoot dengan telapak tangan menghadap ke atas antara 

lain : 
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2.2.2.1 Apabila penembak melompatnya yang terakhir tidak tinggi bola akan 

mudah meleset dari papan pantul karena ayunan bola dari bawah tidak bias 

mencapai papan atau ring. 

2.2.2.2 Apabila penembak dalam melepaskan lemparan bola terlalu keras pada 

papan pantul yang mengakibatkan hasil pantulan tersebut akan melebihi 

atau keluar dari ring basket. 

2.2.2.3 Lay up shoot ini mudah untuk di blok karena saat melepas bola terlalu 

rendah. 

2.2.3 Kelebihan Overhead Lay Up Shoot 

Kelebihan lay up shoot dengan telapak tangan menghadap ke depan antara 

lain : 

2.2.3.1 Dalam tembakan ini besar akurasinya karena letak bolatepat menghadap 

langsung ke ring atau papan pantul. 

2.2.3.2 Letak bola saat berada di telapak tanga berada jauh diatas kepala, 

memungkinkan bola dekat denga ring basket untuk mudah masuk ke dalan 

keranjang ring basket. 

2.2.3.3 Dapat menghindari bloking lawan. 

 

2.2.4 Kekurangan Overhead Lay Up Shoot 

Kekurangan lay up shoot denga telapak tangan menghadap depan antara 

lain : 

2.2.4.1 Penembak harus dapat menahan kepala ke atas untuk mendapatkan 

ketepatan pada ring basket. 
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2.2.4.2 Apabila penembak kurang control tubuh oleh karena bergerak terlalu 

cepat, sehingga dalam menembak bola ke ring tergesa- gesa. 

 

2.3 Hipotesis  

Hipotesis adalah pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih 

perlu dibuktikan kebenarannya (Sutrisno Hadi, 2000:257). Berdasarkan kajian 

teoritis yang berhubungan dengan permaslahan, maka didapat hipotesis penelitian 

sebagai berikut : 

Sesuai dengan permasalahan dan landasan teori yang ada, diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

2.3.1 Ada pengaruh latihan Underhand Lay Up Shot terhadap hasil tembakan lay 

up shoot. 

2.3.2 Ada pengaruh latihan Overhead Lay Up Shoot terhadap hasil tembakan lay 

up shoot. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam mencari jawaban dari penelitian digunakan berbagai macam 

metode seperti metode survey, diskriptif, korelasi ataupun eksperimen. Di dalam 

penelitian ini menggunakan metode eksperimen, metode eksperimen adalah suatu 

cara untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor 

yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi 

atau menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu (Suharsimi Arikunto, 

2002:3). 

Syarat mutlak dalam penelitian adalah metode penelitian, berbobot atau 

tidaknya peneliti tergantung dari pertanggungjawaban metode penelitian 

sebagaimana kita kenal sekarang memberikan garis-garis yang cermat dan 

mengajukan syarat-syarat yang keras, maksudnya adalah untuk menjaga 

pengetahuan yang dicapai dari suatu penulisan dapat mempunyai harga ilmiah 

yang setinggi-tingginya. 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin 

meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah peneliti, maka penelitiannya 

merupakan penelitian populasi (Suharsimi Arikunto,2000:108). 
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Populasi menurut Sutrisno Hadi (1989:220) adalah suatu penduduk yang 

masuk atau diselidiki, populasi dibatasi sehingga penduduk atau individu yang 

paling sedikit mempunyai suatu sifat yang sama. 

Dari pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa populasi adalah 

seluruh individu yang akan di jadikan obyek penelitian dan keseluruhan dari 

individu- individu harus memiliki sifat yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah tim bolabasket pemula putra KU 16 

tahun Klub surya Kencana Weleri yang berjumlah 20 orang. Adapun alasan 

mengambil populasi tersebut adalah mereka baru mengenal bolabasket dan non 

ekstrakurikuler. 

 

3.2 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2002:109).  Menurut M. Toha Anggoro (2007: 4,3),sampel adalah 

sebagian anggota populasi yang memberikana keterangan atau data yang 

diperlukan dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah himpunan 

bagian dari populasi. Mengenai besar kecilnya sampel dari jumlah populasi oleh 

Suharsimi Arikunto (2002:112), bahwa “apabila subyek kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10- 15% atau lebih 

tergantung setidak- tidaknya : kemampuanpeneliti dilihat dari waktu, tenaga dan 

biaya”. Sesuai dengan pendapat tersebut maka dalam penelitian in sampel yang 
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digunakan sebanyak 20 orang. Adapun teknik yang digunakan dalan penelitian 

adalah purposive sampling. 

Ada beberapa ciri yang sama dari populasi tersebut, yaitu:  

1. Pemain anggota club surya kencana kabupaten Weleri 

2. Berjenis kelamin laki-laki. 

3. Berumur 16-18 tahun. 

 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel penelitian menurut Suharsimi Arikunto (1998: 97) adalah gejala- 

gejala yang bervariasi. Dalam penelitian ini terdapat dua macam variabel yaitu 

variabel bebas dan variabel terikat: 

3.3.1 Variabel bebas yang terdiri dari dua level yaitu : 

3.3.1.1 Latihan underhand lay up shoot. 

3.3.1.2 Latihan overhead lay up shoot. 

3.3.2 Variabel terikat yaitu kemampuan lay up shoot. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah metode eksperimen, yaitu metode yang diberikan atau menggunakan suatu 

gejala yang dinamakan latihan atau perlakuan. Metode eksperimen adalah 

kegiatan percobaan yang meliputi tes awal, latihan-latihan (perlakuan) dan 

diakhiri dengan tes akhir untuk menguji kebenarannya. 
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 Dasar menggunakan metode eksperimen adalah kegiatan percobaan yang 

diawali dengan memberikan perlakuan terhadap subjek dan diakhiri dengan tes 

untuk diuji kebenarannya. Metode eksperimen merupakan metode yang paling 

tepat untuk menyelidiki hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara dua 

faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang bisa mengganggu (Suharsimi Arikunto, 

1996:3). 

Dalam penyusunan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara memberi 

tes dan perhitungan variabel terikat yaitu tembakan lay up pada tes awal. Tes 

akhir dilakukan setelah pemberian perlakuan. 

Rancangan penelitian : 

 

 

 

 

 

 
keterangan : 

Subyek  :  Subyek penelitian  

Pretest :  Tes awal ( tes tembakan lay up ) 

KE 1 :. Kelompok Eksperimen 1 yaitu latihan  underhand lay up shoot 

KE 2 :  Kelompok Eksperimen 2 yaitu latihan overhead lay up shoot 

subyek pretest postest 

KE 1 

KE 2 



30 

 

Postest  :  Setelah perlakuan selesai dilakukan tes akhir, tes akhirnya yaitu    

tembakan lay up 

Variabel X1 0 X2 

Tembakan lay up 

kanan 
   

Tembakan lay up kiri    

  

keterangan : 

X1 :  pre test 

0 :  Perlakuan ( pemberian latihan underhand lay up shoot dan latihan 

overhead lay up shoot) 

X2 :  post test 

 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Intrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

dalam arti cermat, lengkap dan sistematis sehingga mudah diolah (Suharsimi 

Arikunto, 2002:136). 

Sebelum data akhir terkumpul, perlu proses untuk memperoleh data 

tersebut meliputi tes awal, pelaksanaan latihan dan tes akhir. Instrument atau alat 

tes yang digunakan adalah tes tembakan lay up dari buku Imam Sodikun (1992: 

127) dengan ketentuan tes sebagai berikut. 

3.5.1 Tes Tembakan Lay Up 
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3.5.1.1 Tujuan 

Mengukur hasil tembakan lay up 

3.5.1.2 Pelatan  

Seperangkat papan basket, lapangan dan bola 

3.5.1.3 Petunjuk  

Testi berdiri pada sudut yang telah ditentukan sambil memegang bola. 

Lakukan tembakanlay up sebanyak 10 kali dari tengah secara berturut- turut. Pada 

post test agak berbeda pada waktu pre test. Pada post test diakukan test tembakan 

lay up sesuai dengan kelompoknya bukan acak lagi seperti pre test. 

3.5.1.4 Skor  

Tembakan yang syah masuk adalah langkah lay up nya betul dan bola 

masuk ke ring basket. Percobaan dilakukan sebanyak 10 kali, setiap bola yang 

masuk diberi skor 1. Skor test adalah setiap bola yang masuk syah ke dalam ring 

basket. 

3.5.1.5 Peraturan 

Boleh dilakukan satu atau dua tangan dan boleh dipantul-pantulkan 

terlebih dahulu seperti dalam permainan bola basket sesungguhnya. 

3.5.1.6 Penilaian  

Semakin banyak skor test yang diperoleh makin baik. 

3.5.2 Validitas dan Reliabilitas 

Prosedur yang lazim digunakan untuk menilai reliabilitas pengukuan 

adalah mencari petunjuk atau induk hubungan antara hasil- hasil pengukuran 

pertama dengan hasil ulangan. Indeks hubungan itu kita sebut koefisien korelasi. 
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Pada dasarnya ada dua pokok pikiran atau asumsi yang tersembunyi dibalik 

perhitungan koefisien korelasi itu: 

1. Bahwa gejala atau ciri gejala tetap bertahan dan tidak berubah dari 

pengukuran yang satu ke pengukuran yang lainnya. 

2. Bahwa pengukuran berikutnya adalah ekuivalen dengan pengukuran yang 

mendahuluinya. ( Sutrisno Hadi,1995: 125 ) 

Teknik yang digunakan dalam mencari reliabilitas adalah dengan teknik 

ulangan dengan langkah- langkah sebagai berikut:  

1. Kenalkan alat pengukur sebagai subyek 

2. Setelah hari berikutnya mengulangi lagi langkah pengukuran yang pertama 

dengan alat yang sama, subyek yang sama, prosedur yang sama dan dengan 

kondisi yang relative sama. 

3. Ada korelasi antara hasil pengukuran yang pertama dengan hasil pengukuran 

yang kedua 

“Suatu alat ukur dikatakan reliabilitas atau handal bila alat ukur itu dapat 

mengasilkan suatu gambaran yang benar-benar dapat dipercaya. Jika alat ukurnya 

terandalkan pengukuran yang dikatakan berkali- kali dengan menggunakan alat 

ukur yang sama terhadap obyek dan subyek yang sama, hasilnya akan tetap sama. 

Dan alat ukur yang baik adalah derajat yang tinggi reliabilitasnya” ( Suharsimi 

Arikunto,1997: 169 ). 

Validitas yang digunakan adalah logis. “Konsep validitas logic bertitik 

tolak dari konstruksi teoritik tentang factor- factor yang hendak diukur oleh suatu 

alat pengukur” (Sutrisno Hadi,1995: 112). 
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Dari konstruksi teoritik ini dilakukan definisi- definisi yang digunakan 

oleh pembuat alat pengukur sebagai pangkal kerjaa dan sebagai pengukuran valid 

atau tidaknya alat pengukur yang dibuatnya, karena itu validitas logis kadang- 

kadang disebut juga Construct validity, Validitas Konstruksi, Validitas by 

Definition. 

 

3.6 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap tes awal, perlakuan dan tes 

akhir. Penelitian di lapangan SMK Muhammadiah 3 Weleri. Perlakuan 

dilaksanakan 15 kali pertemuan dimana latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu, 

yaitu pada hari Selasa, Jumat dan Sabtu. 

3.6.1 Tes Awal 

Anak berdiri pada garis tengah pada lapangan basket dan menghadap ke 

ring basket dan membawa bola. Setiap anak melakukan 10 kali percobaan lay up. 

Nilai satu apabila tembakan lay up masuk ke dalam ring basket. Lebih banyak 

bola yang masuk akan mendapat nilai yang lebih baik. Setelah data terkumpul, 

data akan di matckan dengan rumus M-S, dan untuk membagi pemain menjadi 2 

kelompok yaitu kelompok latihan underhand lay up shoot pada dan kelompok 

latihan overhead lay up shoot. Selain itu data juga akan di hitung dengan rumus t-

test untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan terhadap data 

kelompok A dan data kelompok B. 

 

3.6.2 Pelaksanaan latihan 



34 

 

Latihan dilakukan tiga kali dalam satu minggu, sehingga lama latihan 

selama 5 minggu ditambah satu hari. Menurut De Lorme dan Watkin yang dikutip 

oleh M. Sajoto (1969: 35), bahwa program dilakukan 4 kali perminggu selama 6 

minggu cukup efektif, namun para pelatih dewasa ini pada umumnya setuju untuk 

menjalankan program latihan 3 kali setiap minggu, agar tidak terjadi kelelahan 

yang kronis. Program latihan tersedia pada lampiran. 

3.6.2.1 Persiapan dan Pemanasan  

Persiapan yang dilakukan adalah persiapan latihan yaitu berdoa, dan 

pemanasan agar kesiapan kerja pemain terjaga. Setelah berdoa pemain lari 8 X 

putaran lapangan agar denyut nadi kerja tercapai sehingga pemain siap untuk 

melakukan latihan dan dilanjutkan stretching atau penguluran otot. Setelah 

semuanya siap peneliti memberikan latihan ABC Running. 

3.6.2.2 Pelaksanaan Perlakuan 

Pada latihan inti pemain dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan 

pembagian yang telah dibagi dengan perhitungan rumus M-S, sehingga antara 

kelompok eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2 mempunyai kemampuan 

yang hampir sama. Perlakuan yang diberikan berjalan dari awal yang sama 

sehingga dalam hasil akhir terdapat hasil yang adil. 

Pada kelompok eksperimen 1 pemain diberi latihan underhand lay up 

shoot, dan pada kelompok eksperimen 2 pemain diberi latihan overhead lay up 

shoot. Latihannya sebelum dengan jalan lebih terfokus pada latihan dribble di 

tempat, agar penguasaan ola lebih kuat. Setelah latihan dribble di tempat 

dilakukan 4 kali latihan baru dengan latihan jalan dan lari bolak- balik. Program 
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latihan dibuat semakin waktu semakin meningkat agar tiap hari kemampuan 

pemain meningkat juga. 

3.6.2.3 Penutupan dan Pendinginan 

Pelaksanaan pendininan pemain jogging 2 laki lapangan, kemudian stretching 

secara berpasangan dari mulai kepala sampai kaki. Sebelum melakukan doa peneliti 

memberikan koreksi dan evaluasi dari setiap kesalahan teknik dan pelaksanaan, 

sehingga untuk pertemuan yang berikutnya tidak terdapat kesalahan lagi. Setelah 

selesai dilanjutkan dengan berdoa dan pulang kerumah masing- masing. 

3.6.3 Tes akhir 

Pelaksanaan tes akhir yaitu mengukur hasil tembakan lay up diberikan 

Latihan underhand lay up shoot pada kelompok 1 dan latihan  overhead lay up shoot 

pada kelompok eksperimen 2 dengan tes tembakan lay up. Instrument tes tembakan 

lay up. 

 

3.7 Teknik Pengambilan Data 

Dalam suatu penelitian harus mengetahui jenis data apa saja yang dipakai. 

Dengan mengetahui jenis data, peneliti akan memperoleh hasil yang relevan 

terhadap objek yang diteliti sehingga dapat dipercayakan. 

Metode penelitian data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang 

penting karena berhubungan langsung dengan data yang digunakan dalam 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen, metode eksperimen 

adalah metode yang menggunakan atau memberikan suatu gejala yang dinamakan 

latihan atau percobaan (Sutrisno Hadi, 2000: 427). 
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Pada tes awal yaitu hasil dari tes tembakan lay up, data tersebut akan di 

hitung dengan pola Matcing by subject design (M-S). Hal ini berdasarkan pada 

penempatan subject matcing sudah tentu sekaligus berarti juga grup matcing 

adalah sedemikian rupa sehingga pemisahan pasangan- pasangan subject (part of 

subject) masing- masing ke grup eksperimen 1 dan eksperimen 2 secara otomatis 

akan menyeimbangkan  kedua grup itu (Sutrisno Hadi,2000: 445) 

 

3.8 Analisis Data  

Dalam sebuah penelitian, ada dua jenis analisis data, yaitu analisis statistik 

dan analisis non statistik. Analisis statistik adalah cara-cara ilmiah yang 

diterapkan untuk menganalisa, mengumpulkan, menyusun dan menyajikan data 

penyelidikan yang berwujud angka-angka (Sutrisno Hadi, 1995:221). Setelah 

diperoleh tes akhir, perlu diuji signifikanya dengan menggunakan rumus t-test 

(short method). Analisis terhadap hasil eksperimen didasarkan atas subject 

matcing (M-S) selalu menggunakan t-test pada korelated sample (Sutrisno Hadi, 

1986:26) 

Tabel penjabaran hasil test sebagai berikut : 

No Pasangan 
subjek 

Xk Xe D     
(X1X2) 

D   (D-MD) X2 

1       
2       
3       
4       
5       

12       

  ∑X1 ∑X2 ∑D ∑d ∑d2 
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Keterangan : 

Xk :  Nilai kelompok eksperimen 1 

Xe :  Nilai kelompok eksperimen 2 

D :  Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

d2 :  Kuadrat dari deviasi mean perbedaan 

∑     :  Sigma atau jumlah 

Sebagai langkah untuk menganalisis data digunakan rumus t-test (Sutrisno Hadi, 

1987:278) yaitu :  

t = 

( )1NN
d

MD
2

−
∑

  MD = 
N
D∑  

Keterangan : 

MD : Mean defference 

∑d2 : Jumlah dari deviasi mean perbedaan  

N : Banyak subjek 

 Setelah dilakukan penghitungan lewat penghitungan statistik data pre test 

maupun post test maka kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam 

perhitungan adalah : 

Pada pre test apabila nilai t yang diperoleh dari perhitungan statistik itu sama 

atau lebih besar nilai t-table, maka hipotesis nihil ditolak. Apabila nilai t hitung lebih 

kecil dari nilai t-table, maka hipotesis nihil diterima. Kebalikan dengan hasil pada 

waktu post test., apabila nilai t-hitung > dari t-tabel maka H0 diterima, namun 

kebalikannya apabila nilai t-hitung > dari t-tabel maka H0 ditolak.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen latihan underhand lay up 

shoot dan latihan overhead lay up shoot  untuk diketahui pengaruh perbedaan 

terhadap hasil tembakan lay up pada pemain pemula putra KU 16 klub Bola 

basket Surya Kencana Weleri tahun 2010. Kegiatan penelitian secara keseluruhan 

dilakukan dalam tiga tahap yaitu, diawali dengan pre test untuk mengetahui 

kemampuan awal pada sampel. Tahap kedua yaitu pemberian perlakuan  latihan 

underhand lay up shoot dan latihan overhead lay up shoot sebanyak 15 kali sesuai 

dengan program latihan. Tahap yang terakhir yaitu dengan post test untuk 

mengukur hasil tembakan lay up setelah sampel di beri latihan sesuai program 

latihan. 

Deskripsi data hasil pre test,  post test dan pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan rumus t-test dapat disajikan sebagai berikut. 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok Eksperimen 1 

Hasil pre test dan post test tembakan lay up pada kelompok eksperimen 1 

yang telah diberi latihan underhand lay up shoot adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1 
Deskripsi data pre test dan post test kelompok eksperimen 1 

Data  n Rata-rata SD Tertinggi  Terendah 
Pre test 
Post test 

10 
10 

5,70 
6.50 

1,49 
1,43 

8 
9 

3 
4 

 
Sumber : Analisis data penelitian 
 

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata hasil pre test tembakan lay up 

pada kelompok eksperimen 1 yang akan diberi latihan underhand lay up shoot 

sebesar 5,70 dengan standar deviasinya 1,49 hasil tertinggi 8 dan hasil terendah 3. 

Rata-rata  hasil post test tembakan lay up pada kelompok eksperimen 1 yang telah 

diberi latihan underhad lay up shoot sebesar 6,50 dengan standar deviasi 1,43 

hasil tertnggi 9 terendah 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 
Diagram eksperimen 1 

 
2. Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok Eksperimen 2 

Hasil pre test dan post test tembakan lay up pada kelompok eksperimen 2 

yang telah diberi latihan overhead lay up shoot adalah sebagai berikut. 
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Tabel 2 
Deskripsi data pre test dan post test kelompok eksperimen 2 

Data  N Rata-rata SD Tertinggi  Terendah 
Pre test 
Post test 

10 
10 

5,60 
6.00 

1,51 
1,33 

8 
8 

3 
4 

 
Sumber : analisis data penelitian 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata hasil pre test tembakan lay up 

pada kelompok eksperimen 2 yang akan diberi latihan overhead lay up shoot 

sebesar 5,60 dengan standar deviasinya 1,51 hasil tertinggi 8 dan hasil terendah 3. 

Rata-rata  hasil post test tembakan lay up pada kelompok eksperimen 2 yang telah 

diberi latihan overhead lay up shoot sebesar 6,00 dengan standar deviasi 1,33 

hasil tertnggi 8 terendah 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12 
Diagram eksperimen 2 

Untuk lebih jelas dalam mengetahui data peningkatan hasil tembakan lay 

up pada pemain pemula putra KU 16 tahun klub bola basket Surya Kencana 

Weleri tahun 2010 pada tabel rata-rata sebagai berikut.  
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Gambar 13 
Deskripsi Data Peningkatan Hasil Tembakan Lay Up Kelompok Eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2 
 

Berdasarkan di atas terlihat bahwa pretest memperlihatkan rata-rata 

peningkatan hasil tembakan lay up pada kelompok eksperimen 1 yang 

mendapatkan latihan underhand lay up shoot adalah 5,7 sementara rata-rata 

penigkatan hasil tembakan lay up pada kelompok eksperimen 2 yaitu yang diberi 

latihan lay up overhead the basket shoot sebesar 5,6. Pada postest memperlihatkan 

bahwa eksperimen 1 mempunyai rata-rata 6,5 sedangkan eksperimen 2 

mempunyai rata-rata sebesar 6. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan 

hasil tembakan lay up dalam permainan bola basket kelompok yang diberi latihan 

underhand lay up shoot lebih tinggi dari kelompok yang diberi latihan overhead 

lay up shoot. 
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4.1.2 Uji Hipotesis  

4.1.2.1 Uji Perbedaan Hasil Pre test dan post test Kelompok Eksperimen 1 

Uji perbedaan data hasil pre test dan post test kelompok eksperimen 1 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan underhand lay up shoot 

berpengaruh terhadap hasil tembakan lay up pada permainan bola basket atau 

tidak. Hasil dari uji perbedaan data pre test dan post test kelompok eksperimen 1 

dapat dirangkum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4 
Uji Perbedaan data Hasil pre test dan post test kelompok eksperimen 1  
Data  n  Rata-rata T hitung t tabel Keterangan 

Pre test 
Post test 

10 
10 

5,70 
6,50 6,000 2,262 Berbeda 

Signifikan 
 
Sumber : analisis  data penelitian 2007 

Dari tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa t hitung  = 6,000 >  t tabel  = 2,262 

taraf signifikansi α = 5%, derajat kebebasan dk = 9 yang berarti ada perbedan 

yang signifikan dari data hasil pre test dan post test pada kelompok eksperimen 1. 

dengan demikian dapat dijelaskan bahwa latihan underhand lay up shoot 

berpengaruh terhadap hasil tembakan lay up dalam permainan bola basket pada 

pemain pemula putra KU 16 Klub bola basket Surya Kencana Weleri tahun 2010. 

4.1.2.2 Uji Perbedaan Hasil Pre test dan Post test kelompok eksperimen 2 

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

dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan overhead lay up shoot 

berpengaruh terhadap hasil tembakan lay up pada permainan bola basket atau 

tidak. Hasil dari uji perbedaan data pre test dan post test kelompok eksperimen 2 

dapat dirangkum pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 5 
Uji Perbedaan data Hasil pre test dan post test kelompok eksperimen 2 
Data  n  Rata-rata T hitung t tabel Keterangan 

Pre test 
Post test 

10 
10 

5,60 
6,00 2,449 2,262 Berbeda 

Signifikan 
 
Sumber : Analisis  data penelitian 2007 

Dari tabel 4 tersebut dapat dilihat bahwa t hitung  = 2,449 >  t tabel  = 2,262 

taraf signifikansi α = 5%, derajat kebebasan dk = 9 yang berarti ada perbedan 

yang signifikan dari data hasil pre test dan post test pada kelompok eksperimen 2. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa latihan overhead lay up shoot 

berpengaruh terhadap hasil tembakan lay up dalam permainan bola basket pada 

pemain pemula putra KU 16 Klub bola basket Surya Kencana Weleri tahun 2010. 

4.1.2.3 Uji Beda Hasil Post-test Kelompok Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

Uji beda data hasil post-test antara kelompok eksperimen 1 dan 

eksperimen 2 dimaksudkan untuk mengetahui perbedaan pengaruh latihan 

underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot terhadap kemampuan lay up 

shoot terhadap kemampuan lay up shoot. Hasil dari uji beda data post-test kelompok 

eksperimen 1 dan eksperimen 2 dapat diringkas pada tabel berikut: 

Tabel 4.6 Uji Beda Hasil Post-test 
Kelompok Eksperimen 1 dan Eksperimen 2 

 
Kelompok n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 1 10 6,50 
3,000 2,262 

Berbeda 

signifikan Eksperimen 2 10 6,00 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai thitung 3,000 > ttabel  2,262 untuk α 

5% dengan dk = 9, hal ini berarti ada perbedaan yang signifikan antara data post-
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test kelompok eksperimen 1 dengan kelompok eksperimen 2. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara latihan 

underhand lay up shoot dan overhead lay up shoot terhadap kemampuan lay up 

shoot pada pemain pemula putra KU 16 Klub bola basket Surya Kencana Weleri 

tahun 2010. 

 
4.2 Pembahasan  

Variasi latihan underhand lay up shoot dan latihan overhead lay up shoot 

adalah perpaduan teknik dasar dribble dan shooting. Dalam melaksanakan latihan 

tembakan lay up pada permainan bola basket dapat menggunakan latihan 

underhand lay up shoot atau menggunakan latihan overhead lay up shoot. Kedua 

latihan mempunyai prinsip dan tujuan yang sama, yang membedakan adalah 

penguasaan teknik lay up yaitu dengan underhand atau dengan overhead. 

Berdasarkan hasil penelitian, yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa 

latihan underhand lay up  shoot maupun menggunakan overhead lay up shoot 

sama-sama memberikan pengaruh terhadap hasil tembakan lay up pada pemain 

putra KU 16 Klub bola basket Surya Kencana Weleri tahun 2010. hasil hipotesis 

yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

4.2.1 Hasil Uji Hipotesis : 

4.2.1.1 Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara Latihan  underhand lay up 

shoot dengan hasil tembakan lay up pada pemain pemula putra KU 16 

klub bola basket Surya Kencana Weleri Tahun 2010. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pre test dan post test 

tembakan lay up pada kelompok latihan underhand lay up shoot.. Metode latihan 
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underhand lay up shoot memiliki berbagai keuntungan yaitu hanya meletakkan 

bola pada ring ataupun menggunakan pantulan pada papan, sehingga bola mudah 

untuk dimasukkan ke ring. Latihan underhand lay up shoot mempunyai banyak 

keuntungan terutama pada menembus pertahanan lawan. Keuntungan latihan ini 

adalah memiliki keputusan dan gerakan yang cepat ketika melakukan tembakan 

lay up.  

4.2.1.2 Ada perbedaan pengaruh yang signifikan antara Latihan overhead  lay up 

shoot dengan hasil tembakan lay up pada pemain pemula putra KU 16 

klub bola basket Surya Kencana Weleri Tahun 2010. 

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pre test dan post test 

tembakan lay up pada kelompok latihan overhead lay up shoot. Jadi latihan ini 

mempunyai pengaruh terhadap hasil tembakan lay up pada pemain putra KU 16 

klub bola basket Surya Kencana Weleri Tahun 2010. Keuntungan dalam latihan 

ini hampir sama dengan latihan underhand lay up shoot. 

4.2.1.3 Latihan yang lebih baik antara latihan underhand lay up shoot dan 

overhead lay up shoot terhadap hasil tembakan lay up pada pemain pemula 

putra KU 16 klub bola basket Surya Kencana Weleri Tahun 2010. 

Dilihat dari rata-rata peningkatan hasil post test pada masing-masing 

kelompok ternyata rata-rata peningkatan hasil post test pada kelompok 

eksperimen 1 yang menggunakan latihan underhand lay up shoot lebih tinggi dari 

rata-rata peningkatan pada hasil post test pada kelompok eksperimen 2 yaitu 

latihan overhead lay up shoot. Hal ini berarti bahwa latihan tembakan lay up 

menggunakan latihan underhand lay up shoot lebih efektif dalam meningkatkan 
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hasil tembakan lay up dibandingkan metode latihan tembakan lay up 

menggunakan latihan overhead lay up shoot pada pemain putra KU 16 klub bola 

basket Surya Kencana Weleri tahun 2010. 

Kondisi tersebut dikarenakan latihan tembakan lay up menggunakan 

metode latihan underhand lay up shoot memiliki berbagai keuntungan sehingga 

mudah untuk dimasukan pada ring basket. Sebaliknya overhead lay up shoot 

adalah teknik dasar lay up dimana teknik tersebut jarang dipakai pada waktu 

permainan berlangsung. 

Kedua pola latihan lay up tersebut mampu meningkatkan hasil tembakan 

lay up dalam permainan bola basket walaupun pola latihan underhand lay up 

shoot mempunyai hasil yang lebih tinggi dari pada latihan overhead lay up shoot. 

Pemain harus menguasai ke dua pola latihan tersebut, mengingat situasi 

pertandingan tidak selalu pada kondisi yang mudah, sehingga pemain siap dalam 

menghadapi berbagai situasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa: 

5.1.1 Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre test dan post test 

latihan underhand lay up shoot terhadap hasil tembakan lay up pada 

pemain pemula putra KU 16 klub bola basket Surya Kencana Weleri tahun 

2010.  

5.1.2 Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pre test dan post test 

latihan overhead lay up shoot terhadap hasil tembakan lay up pada pemain 

pemula putra KU 16 klub bola basket Surya Kencana Weleri tahun 2010. 

5.1.3 Latihan underhand lay up shot lebih baik dibanding latihan overhead lay 

up shoot terhadap hasil tembakan lay up pada pemain pemula putra KU 16 

klub bola basket Surya Kencana Weleri tahun 2010. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat 

disampaikan yaitu: 

5.2.1 Kepada Pelatih klub bola basket Surya Kencana Weleri, hendaknya banyak 

melatih teknik-teknik dasar bola basket, terutama latihan underhand lay up 
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shoot, latihan overhead lay up shoot dan latihan tembakan lay up. 

Frekwensi latihan juga ditambah agar prestasi bisa meningkat. 

5.2.2 Bagi pemain pemula KU 16 klub Bolabasket Surya Kencana agar 

meningkatkan motivasi dalam latihan terutama latihan teknik dasar dribble, 

shooting, dan passing. 

5.2.3 Bagi peneliti selanjutnya agar sampel yang digunakan lebih besar lagi serta 

melakukan kontrol terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya 

tahan seperti teknik, kondisi fisik, kondisi tubuh, faktor psikologi, dan 

sebagainya. 

 
 



 

49 

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Cet.8. Jakarta: 
Bumi Aksara. 

Dani Kosasih. 2008. Fundamental Basketball First Step To Win. Semarang : CV       

 Elwas Offset 

Depdiknas. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Balai Pustaka. 

Imam Sodikun. 1992. Olahraga Pilihan Bolabasket. Jakarta: Depdikbud Dirjen  

Dikti 

M Sajoto. 1995. Peningkatan dan Pembinaan Kekuatan Kondisi Fisik. Jakarta: 
Dahara Prize. 

Oliver, Jon. 2004. Basketball Fundamentals. USA : Humans Kinetics Pubkisher, 
Inc 

PB. PERBASI. 2004. Peraturan Permainan Bolabasket. Jakarta: PB PEBASI 

Suharsimi Arikunto. 1996. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. 
Rineka Cipta: Jakarta 

. 1997. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. 
Rineka Cipta: Jakarta 

. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. 
Rineka Cipta: Jakarta 

Summitt, Pat. 1997. Bola Basket Untuk Wanita. Terjemahan oleh Bagus Pribadi. 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

Sutrisno Hadi. 1995. Statistik. Yogyakarta : Andi Offset 

. 2004. Statistik Jilid I. Yogyakarta : Andi Offset 

. 2004. Statistik Jilid II. Yogyakarta : Andi Offset 

Tohar. 2008. Ilmu Kepelatihan Lanjut. Semarang : FIK UNNES 

UNNES,FIK. 2002. Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Program 
Strata1Fakultas Ilmu Keolahragaan UNNES. Semarang: FIK UNNES. 

Wissel, Hall. 1996. Bolabasket Dilengkapi Dengan Program Pemahiran Teknik 
Dan Taktik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

. 2000. Bolabasket Dilengkapi Dengan Program Pemahiran Teknik 
Dan Taktik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 



 

50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 1 
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PRE TEST Tembakan Lay up  
Pemain Pemula Putra Kelompok Umur 16 Tahun 

Klub Bolabasket Surya Kencana Weleri 
 

NO NAMA PERCOBAAN TEMBAKAN LAY UP  JUMLAH 
MASUK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ian  0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 
2 Galang  1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 7 
3 Febri  0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 4 
4 Yudha  1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 
5 Irmawan  0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7 
6 Romi  0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
7 Dani  1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 
8 Akbar   0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 5 
9 Bagus  1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
10 Luluk   0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
11 Puji  1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 6 
12 Didaz   0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 
13 Sani   1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 6 
14 Adi   1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 
15 Indra   1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 
16 Diky  1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 
17 Rizky   0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 
18 Deni   1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 6 
19 Heri   1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 7 
20 Hadi   1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 6 
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Lampiran 2 

 

Rekab Data Hasil Tembakan Lay Up 
Dengan Pola MS 

 
 

Rangking No subjek Nilai Rumus (ABBA) 
1 9 8 A 
2 14 8 B 
3 2 7 B 
4 5 7 A 
5 7 7 A 
6 19 7 B 
7 4 6 B 
8 11 6 A 
9 13 6 A 

10 18 6 B 
11 20 6 B 
12 1 5 A 
13 8 5 A 
14 16 5 B 
15 17 5 B 
16 3 4 A 
17 12 4 A 
18 15 4 B 
19 6 3 B 
20 10 3 A 
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Lampiran 3 
 
 
 
 

ata Awal ( Pre test ) Tembakan Lay Up dan pembagian kelompok 
Pemain Pemula Putra Kelompok Umur 16 Tahun Klub Bolabasket  

Surya Kencana Weleri tahun 2010 
 
 

NO 
subyek 

Kelompok 1 Hasil 
Tembakan 

NO 
subyek

Kelompok 2 Hasil 
TembakanNama Nama 

9 Bagus  8 14 Adi 8 
2 Galang 7 5 Irmawan 7 
7 Dani 7 19 Heri 7 
4 Yudha 6 11 Puji 6 
13 Sani 6 18 Deni 6 
20 Hadi 6 1 Ian 5 
8 Akbar 5 16 Diky 5 
17 Rizky 5 3 Febri 5 
12 Didaz 4 15 Indra 4 
6 Romi  3 10 Luluk  3 
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Lampiran 4 
 

DATA AKHIR (post test) kelompok eksperimen 1 Pemain Putra 
 Kelompok Umur 16 Tahun Klub Bolabasket  

Surya Kencana Weleri tahun 2010 
  

No Nama Jumlah Percobaan Lay Up Masuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Bagus  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
2 Galang 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 
3 Dani 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 7 
4 Yudha 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7 
5 Sani 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 6 
6 Hadi 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 7 
7 Akbar 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 6 
8 Rizky 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 6 
9 Didaz 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 5 
10 Romi  0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 

 
DATA AKHIR (post test) kelompok eksperimen 2 Pemain Putra 

 Kelompok Umur 16 Tahun Klub Bolabasket  
Surya Kencana Weleri tahun 2010 

 

No Nama Jumlah Percobaan Lay Up Masuk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Adi 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
2 Irmawan 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 
3 Heri 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 
4 Puji 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 
5 Deni 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6 
6 Ian 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 6 
7 Diky 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 6 
8 Febri 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 
9 Indra 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 4 
10 Luluk  0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

Lampiran 5 

Uji perbandingan hasil t-test antara eks.1 dan eks. 2 pada pretest 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest1 5.70 10 1.494 .473 

pretest2 5.60 10 1.506 .476 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean SD 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 

pretest 

1 - 

pretest 

t2 

.100 .316 .100 -.126 .326 1.000 9 .343 

 
Uji perbandingan hasil t-test antara pretest dan  posttest pada eks. 1  

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest1 5.70 10 1.494 .473 

postest1 6.50 10 1.434 .453 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean SD 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 

pretes

t1 - 

postes

t1 

-.800 .422 .133 -1.102 -.498 -6.000 9 .000 
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Uji perbandingan hasil t-test antara pretest dan  posttest pada eks. 2 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest 2 5.60 10 1.506 .476 

postest2 6.00 10 1.333 .422 

 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean SD 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
pretest 2 

- postest2
-.400 .516 .163 -.769 -.031 -2.449 9 .037 

Uji perbandingan hasil t-test antara eks.1 dan eks. 2 pada postest 
 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 
postest1 6.50 10 1.434 .453 

postest2 6.00 10 1.333 .422 

 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) 
  

Mean SD 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 
postest1 -

postest2
.500 .527 .167 .123 .877 3.000 9 .015 
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Lampiran 6 

PROGRAM LATIHAN LAY UP SHOOT 

Kelompok eksperimen I  :  Latihan underhand lay up shoot 

Kelompok eksperimen II :  Latihan overhand lay up shoot  

Pertemuan KelompokEksperimen I KelompokEksperimen II 

I TesAwal TesAwal 

II dan III 1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan underhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 3  

c. Repetisi  8 

3. Penenangan 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan overhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 3  

c. Repetisi 8 

3. Penenangan 

IV dan V 1.  Pemanasan 

2.  LatihanInti 

a. Latihan underhand 

lay up shoot 

b. Jumlah set 3 

c. Repetisi10 

3.  Penenangan 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan overhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 3  

c. Repetisi10 

3. Penenangan 

VI dan VII 

 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan underhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 4 

c. Repetisi9 

3. Penenangan 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan overhand lay up 

shoot 

b. Jumlah set  4 

c. Repetisi9 

3. Penenangan 

VIII dan IX 

 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 
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 a. Latihan underhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 5 

c. Repetisi8 

3. Penenangan 

a. Latihan overhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 5 

c. Repetisi8 

3. Penenangan 

X dan XI 1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan underhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 6 

c. Repetisi8 

3. Penenangan 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan overhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 6 

c. Repetisi8 

3. Penenangan 

XII dan XIII 1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan underhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 6 

c. Repetisi9 

3. Penenangan 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan overhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set6 

c. Repetisi9 

3. Penenangan 

XIV dan XV 1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan underhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 6 

c. Repetisi 10 

3. Penenangan 

1. Pemanasan 

2. LatihanInti 

a. Latihan overhand lay up 

shoot. 

b. Jumlah set 6 

c. Repetisi 10 

3. Penenangan 

XVI TesAkhir TesAkhir 

 


