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SARI 

 
Arif Prasetiyo (2006),  “Pengaruh Hasil Latihan Lay Up Operan Teman dengan 
Bounce Pass dan Over Head Pass terhadap Kemampuan Lay Up Shot dari sisi 
kanan pada Siswa Ekstrakurikuler Bola Basket Putra SMP Negeri 3 Batang 
Tahun 2010/2011”. 

Permasalahan penelitian adalah:1) Apakah ada pengaruh hasil latihan lay 
up operan teman dengan bounce pass terhadap kemampuan lay up shot dari sisi 
kanan pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMP Negeri 3 Batang tahun 
2010/2011, 2) Apakah ada pengaruh hasil latihan lay up operan teman dengan 
over head pass terhadap kemampuan lay up shot dari sisi kanan pada siswa 
ekstrakurikuler bola basket putra SMP Negeri 3 Batang tahun 2010/2011, 3) 
Manakah yang lebih baik hasilnya antara latihan lay up operan teman dengan 
bounce pass dan over head pass terhadap kemampuan lay up shot dari sisi kanan 
pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMP Negeri 3 Batang tahun 
2010/2011. 

Tujuannya penelitian ini adalah :1) Untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh hasil latihan lay up operan teman dengan bounce pass terhadap 
kemampuan lay up shot dari sisi kanan pada siswa ekstrakurikuler bola basket 
putra SMP Negeri 3 Batang tahun 2010/2011, 2) Untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh hasil latihan lay up operan teman dengan over head pass terhadap 
kemampuan lay up shot dari sisi kanan pada siswa ekstrakurikuler bola basket 
putra SMP Negeri 3 Batang tahun 2010/2011, 3) Untuk mengetahui yang lebih 
baik dari hasil latihan antara lay up operan teman dengan bounce pass dan over 
head pass terhadap kemampuan lay up shot dari sisi kanan pada siswa 
ekstrakurikuler bola basket putra SMP Negeri 3 Batang tahun 2010/2011. 

Populasi dalam skripsi ini yaitu siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMP 
N 3 Batang tahun 2010/2011 dengan jumlah sampel 20 siswa, sampel yang 
digunakan sebanyak 20 siswa yang diambil menggunakan total sampling.  
 Hasil penelitian setelah diolah menggunakan rumus t-test diperoleh hasil 
nilai t-hitung = 5,237229 Berdasarkan taraf signifikan 5% dengan derajat 
kebebasan 9 diperoleh t-tabel 2,262. Sehingga t-hitung 5,237229 > dari t-tabel 
2,262. Hal ini berarti ada pengaruh hasil latihan lay up operan teman dengan 
bounce pass dan operan teman dengan over head pass terhadap kemampuan lay 
up dari kanan. Mean dari kelompok eksperimen I adalah 5,9 sedangkan mean 
kelompok eksperimen II adalah 5,6. Dengan demikian latihan lay up operan 
teman dengan bounce pass lebih baik dari latihan lay up operan teman dengan 
over head pass. Dari hasil tes akhir menunjukan hasil peningkatan dari 
eksperimen 1 hasil mean 5,9 menjadi 8,7  dan eksperimen 2 hasil mean 5,6 
menjadi 7,1 setelah mendapat latihan, sehingga menunjukan kedua teknik tersebut 
sama-sama mempunyai pengaruh. 

Hasil penelitian ini diharapkan kepada pelatih maupun guru ekstrakurikuler 
bola basket disarankan untuk lebih meningkatkan latihan lay up secara kontinyu 
dan lebih banyak memberikan variasi latihan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Aktivitas olahraga dalam kegiatan manusia sangat penting karena melalui 

olahraga dapat dibentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani serta mempunyai 

watak kepribadian, disiplin dan sportivitas yang pada akhirnya membentuk 

manusia yang berkualitas (Imam Sodikun 1992:2). Salah satu olahraga yang 

dewasa ini semakin popular di Indonesia adalah olahraga bola basket. Bola basket 

merupakan cabang olahraga yang banyak digemari oleh para remaja khususnya 

pelajar dan mahasiswa serta sebagian kecil kelompok lain. 

   Munculnya banyak klub basket di dunia dan dari berbagai tim-tim kuat di 

Indonesia maka akan semakin menambah semarak persaingan dalam peningkatan 

prestasi bola basket Indonesia, di dalam menghadapi persaingan kompetisi atau 

pertandingan, permainan dituntut menguasai teknik dasar diantaranya footwork  

(gerakan kaki), shooting (menembak), passing dan menangkap, dribble, rebound, 

bergerak dengan dan tanpa bola, dan bertahan (Wessel, 2000 :2). 

Bola basket termasuk jenis permainan yang memiliki gerakan yang 

kompleks, terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang memerlukan koordinasi 

gerak dan juga memerlukan waktu yang lama untuk menguasai teknik dasar 

dengan baik. Agar seorang atau regu dapat bermain dengan baik maka dituntut 

untuk dapat melakukan gerakan yang benar dari setiap gerak teknik dasar.(Imam 

Sodikun, 1992:47).  
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 Teknik dasar permainan bola basket terdiri dari beberapa jenis yaitu: 

1. Teknik melempar dan menangkap 

2. Teknik menggiring bola 

3. Teknik menembak 

4. Teknik pivot 

5. Teknik tembakan lay up 

6. Teknik merayah (Imam Sodikun, 1992:48-49) 

Melempar dan menangkap merupakan salah satu teknik dasar dalam 

permainan bola basket yang selalu berkaitan dengan teman karena dalam aktivitas 

ini kedua permainan dapat memberikan sumbangan lebih besar yang dapat 

terciptanya suatu keberhasilan dalam membuat angka. Keberhasilan suatu regu 

dalam permainan bola basket ditentukan juga oleh keberhasilannya dalam 

menembak bola ke dalam ring. 

Tembakan untuk dapat berhasil diperlukan dengan teknik yang benar. 

Gerakan yang baik (teknik yang baik) akan menimbulkan efisiensi kerja serta 

berkat latihan yang teratur mendapatkan efektifitas yang baik pula. Pada dasarnya 

gerakan yang efisien adalah gerakan yang benar tanpa adanya kehilangan tenaga 

yang sia-sia. Untuk mendapatkan gerak yang efektif dan efisien ini perlu 

didasarkan pada penguasaan teknik-teknik dasar yang baik. 

Keterampilan terpenting dalam permainan bola basket ini adalah 

kemampuan shooting atau menembakkan bola ke dalam keranjang (Vic Amber, 

1990 : 9). Keterampilan ini merupakan ketrampilan yang memberi hasil nyata 
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secara langsung. Selain itu memasukkan bola ke dalam ring merupakan inti dari 

strategi permainan bola basket ini. 

Menembak juga merupakan suatu keterampilan yang sangat penting, untuk 

memiliki keterampilan tersebut dibutuhkan latihan yang terus menerus. Teknik 

menembak dibagi menjadi dua yaitu tembakan dua tangan dan tembakan dengan 

satu tangan, menurut gerak kakinya dibagi menjadi tiga yaitu menembak 

ditempat, meloncat dan melayang lay up shot (Sukintaka 1992 : 39). Di dalam 

permainan bola basket tembakan dibagi menjadi dua golongan yaitu tembakan 

hukuman dan tembakan lapangan. ( Imam Sodikun, 1992 : 90). 

Tembakan hukuman atau tembakan bebas adalah hadiah yang diberikan 

pada seorang pemain untuk mencetak angka, tembakan bebas ini dilakukan tanpa 

rintangan pada posisi tepat di belakang garis tembakan bebas. Tembakan 

dilakukan dalam waktu paling lama lima detik dimulai sejak bola diberikan oleh 

wasit kepada pemain yang akan melakukan tembakan. 

Tembakan lapangan yaitu suatu percobaan tembakan bola ke dalam 

keranjang lawan pada waktu permainan atau pertandingan, tembakan ini 

dilakukan oleh  pemain penyerang dari daerah manapun di dalam lapangan sesuai 

dengan peraturan. 

Shooting adalah keahlian penting dalam permainan bola basket. Teknik 

dasar lain akan mengantar pemain memperoleh peluang membuat skor, tetapi 

tetap saja pemain harus mampu melakukan tembakan. Karena sebenarnya 

menembak dapat menutupi kelemahan teknik dasar yang lain (Wissel,  2000 : 43). 



4 

 

Tujuan terakhir dari permainan bola basket adalah memasukkan bola, karena 

dengan terjadinya gol atau bola masuk terjadi angka. Oleh karena itu menembak 

merupakan teknik terpenting dalam olahraga permainan bola basket. 

Adapun teknik dasar menembak yang dipergunakan oleh para pemain antara lain: 

1. Tembakan dengan dua tangan didada 

2. Tembakan dengan dua tangan diatas kepala 

3. Tembakan dengan satu tangan 

4. Tembakan lay up 

5. Tembakan didahului dengan menggiring langsung lay-up 

6. Tembakan loncat dengan satu tangan 

7. Tembakan loncat dengan dua tangan 

8. Tembakan kaitan (hook shoot) (Imam Sodikun, 1992:59). 

Dasar-dasar teknik menembak sebenarnya sama dengan teknik operan, 

jadi jika pemain menguasai teknik dasar mengoper  (passing), maka pelaksanaan 

teknik menembak bagi pemain tersebut akan sangat mudah dan cepat dilakukan. 

Tepat tidaknya “mekanika gerakan” dalam menembak akan menetapkan pula baik 

buruknya tembakan (Imam Sodikun, 1992:47). Latihan menembak direncanakan 

secara sistematis sehingga setiap pemain akan mempraktikan tipe tembakan yang 

paling disukainya dalam pertandingan. Latihan harus meliputi semua jenis tipe 

tembakan dari posisi yang berbeda dan dalam pola yang paling mereka sukai. 

Tembakan lay-up diatas merupakan tembakan yang sangat efektif serta 

sulit dibendung oleh lawan, karena disamping penguasaan bola yang matang 

diperlukan juga jangkauan loncatan yang setinggi mungkin dan berusaha untuk 
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dapat mendekat dengan ring, pada umumnya penembak lay-up yang sudah baik, 

baru akan melepaskan tembakan lay-up disaat posisi tubuh melayang kedepan 

diudara dengan tangan hampir mendekati ring, sehingga ada dua kemungkinan 

tembakan yang akan dilakukan, dapat melalui pantulan papan atau langsung. 

Lay-up dalam permainan bola basket mempunyai keunggulan yaitu, 

apabila seorang pemain melakukan lay-up  maka tangan seorang pemain dengan 

ring akan semakin dekat dan disertai dengan loncatan, oleh karena itu banyak 

kemungkinan dari tembakan yang dilakukan masuk ke dalam ring. 

Lay-up merupakan salah satu tembakan yang sering digunakan dan jenis 

tembakan ini merupakan teknik yang cukup sulit dilakukan, karena merupakan 

gerakan yang komplek, gerakan ini terdiri driblling, passing, loncatan, tembakan, 

dan ketepatan. (Imam Sodikun, 1992:223) 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dijelaskan mengapa teknik tembakan lay-up 

menjadi menarik penulis untuk meneliti, hal ini disebabkan karena teknik 

tembakan lay-up merupakan salah satu teknik yang penting yang harus dikuasai 

oleh setiap pemain bola basket disamping itu usia untuk anak SMP antara 13-16 

tahun yang masuk pada tingkat lanjutan membutuhkan gerakan teknik yang benar 

serta latihan yang kontinyu dan terus meningkat terutama para siswa SMP Negeri 

3 Batang yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket. Selain itu teknik tembakan 

lay-up merupakan teknik yang paling efektif dan langsung memberikan hasil yang 

nyata dalam permainan bola basket yaitu memasukkan bola., sebab tembakan lay 

up dilakukan dengan jarak yang sedekat-dekatnya dengan ring. 
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Metode dalam memberikan latihan mempengaruhi hasil yang didapat 

dalam latihan. Latihan lay-up dapat dibagi  menjadi  dua metode  antara lain,  

metode  latihan  lay-up  melalui  operan teman dan lay-up diawali dengan 

menggiring bola terlebih dahulu (Imam Sodikun 1992:65). Penulis akan 

mengembangkan pola latihan lay up melalui operan teman dengan dua variasi 

operan yaitu dengan menggunakan pantulan bola terlebih dahulu (Bounce pass) 

dan dengan operan atas (Over head pass) adapun lay up yang dilakukan oleh 

pemain adalah dari sebelah kanan, karena dilihat dari gerak kedua tangan yang 

dominan adalah sebelah kanan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: 

“Pengaruh latihan lay up operan teman dengan bounce pass dan over head pass 

terhadap kemampuan lay up shot dari sisi kanan  pada Siswa Ekstrakurikuler Bola 

Basket Putra SMP Negeri 3 Batang tahun 2010/2011”. 

 

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah: 

1. Lay up shot merupakan tembakan yang efektif karena dilakukan dekat sekali 

dengan ring. 

2. Lay up shot bisa dilakukan dari sisi kanan, depan dan kiri. 

3. Beberapa cara yang digunakan dalam melakukan tembakan lay up shot 

diantaranya dengan operan teman menggunakan bounce pass dan over head 

pass, untuk mencapai hasil yang lebih baik perlu usaha dalam pengembangan 

pola latihan yang lebih efektif dan efisien. 
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1.2. Permasalahan 

Permasalahan hanya mengkaji masalah-masalah mengenai latihan 

tembakan lay up melalui operan teman dengan bounce pass dan over head pass. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh latihan lay up operan teman dengan bounce pass 

terhadap kemampuan lay up pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra 

SMP 3 Batang tahun 2010/2011. 

2. Apakah ada pengaruh latihan lay up operan teman dengan over head pass 

terhadap kemampuan lay up pada siswa ekstrakurikuler bola basket putra 

SMP 3 Batang tahun 2010/2011. 

3. Manakah yang lebih baik hasilnya antara latihan lay up operan teman 

dengan bounce pass dan over head pass  terhadap kemampuan lay up pada 

siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMP 3 Batang tahun 2010/2011. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui pengaruh antara hasil latihan lay up operan teman dengan 

bounce pass terhadap kemampuan lay up bagi siswa ekstrakurikuler bola 

basket putra SMP 3 Batang tahun 2010/2011. 

2. Mengetahui pengaruh antara hasil latihan lay up operan teman dengan 

over head pass terhadap kemampuan lay up bagi siswa ekstrakurikuler 

bola basket putra SMP 3 Batang tahun 2010/2011. 
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3. Mengetahui hasil yang lebih baik antara latihan lay up operan teman 

dengan bounce pass dan over head pass terhadap kemampuan lay up pada 

siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMP 3 Batang tahun 2010/2011. 

1.4. Penegasan Istilah  

Permasalahan yang dibicarakan agar tidak meluas dan menyimpang dari 

tujuan penelitian dan supaya tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan 

maka penulis memberikan penegasan istilah yang meliputi : 

1.4.1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang timbul dari sesuatu (benda,orang dan 

sebagainya) yang berkuasa atau kekuatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2003:849). 

Pengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah yang mempengaruhi antara 

latihan tembakan lay up melalui operan teman dengan bounce pass dan over head 

pass  dalam permainan bola basket. 

1.4.2. Latihan lay up 

       Latihan lay up adalah terjemahan dari training yaitu proses yang sistematis 

dan bekerja berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan semakin hari 

kian meningkat jumlah beban latihan atau pekerjaannya. (Imam Sodikun, 

1992:27) 

1.4.3. Tembakan lay up 

Tembakan lay up adalah tembakan yang dilakukan dengan jarak dekat 

sekali dengan basket, hingga seolah-olah bola itu diletakkan kedalam basket. 



9 

 

(Danny Kosasih, 2006:50) Tembakan lay up yang penulis teliti adalah tembakan 

lay up dari sebelah kanan. 

1.4.4. Operan Teman 

Operan teman adalah sesuatu gerakan lemparan atau operan yang 

dilakukan dengan berteman. Operan teman dilakukan apabila seorang penembak 

berada pada saat melayang kemudian menumpu kaki yang lain lagi untuk 

melompat sambil membawa bola untuk ditembakan.(Imam Sodikun, 1992:65) 

1.4.5. Bounce Pass 

Bounce pass atau operan dengan memantulkan bola terlebih dahulu adalah 

teknik operan yang dilakukan oleh pemain kepada temannya dengan 

memantulkan bola terlebih dahulu sebelum dilakukanya tembakan lay up kearah 

ring. (Imam Sodikun, 1992:52)  

1.4.6. Over head Pass 

Over head pass atau operan atas adalah teknik operan berteman yang 

dilakukan oleh pemain satu kepada pemain yang lain dengan memberikan bola 

secara langsung dari atas kepala sebelum melakukan lay up kearah ring. (Imam 

Sodikun, 1992:51) 

1.4.7. Kemampuan lay up 

Kemampuan yang dimaksud dalam penelitian ini keberhasilan yang 

dicapai sampel dalam melakukan tembakan lay up, setelah mendapatkan latihan 

lay up melalui operan teman dengan bounce pass dan dengan over head pass 

dalam permainan bola basket. 
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1.5. Manfaat hasil penelitian  

Penelitian ini dengan harapan dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis 

serta para pembaca. Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini : 

1.5.1. Manfaat yang di dapat bagi penulis dan pembaca 

1. Tembakan lay up melalui operan teman dengan bounce pass dan over head 

pass ternyata dapat bermanfaat bagi pelatih dan pemain untuk dapat 

digunakan dalam pengembangan teknik serangan dalam mencetak angka. 

2. Memperkaya metode pelatihan dalam penyerangan serta memperkaya 

teknik latihan sehingga dapat menghasilkan tembakan lay up yang 

optimal. 

2.5.1. Manfaat yang didapat bagi sekolah yang terkait 

1. Menambah ilmu pengetahuan tentang olahraga bola basket dan dapat 

diterapkan dalam praktek pelatihan demi pengembangan prestasi olahraga 

bola basket disekolah tersebut. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

bagi guru olahraga SMP 3 Batang didalam memberikan lay up bagi 

pemain basket. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan teori 

2.1.1 Pengertian Permainan Bola basket 

Olahraga bola basket merupakan cabang olahraga yang dimainkan oleh 

dua tim dengan 5 pemain tiap satu tim. Tujuannya adalah mendapatkan nilai 

(skor) dengan memasukkan bola ke keranjang dan mencegah tim lain melakukan 

hal serupa. Bola dapat diberikan hanya dengan passing (operan) tangan atau 

mendribble (batting, pushing, atau tapping) beberapa kali di lantai tanpa 

menyentuhnya dengan tangan secara bersamaan. Teknik dasar mencakup footwork 

(gerakan kaki), shooting (menembak), passing (operan) dan menangkap, dribble, 

rebound, bergerak dengan bola, bergerak tanpa bola dan bertahan.              

(Wissel, 2000 : 2). 

Permainan bola basket termasuk jenis permainan yang memerlukan latihan 

yang teratur dan terarah karena permainan bola basket mengandung unsur-unsur 

gerak. Bola basket termasuk jenis permainan yang kompleks gerakanya, artinya 

gerakanya terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi dengan 

rapi, sehingga dapat bermainan dengan baik ( Imam Sodikun, 1992:69 ). 

2.1.2 Teknik Dasar Bola Basket 

Setiap pemain bola basket dituntut dapat melakukan setiap unsur gerak 

yang terangkum dalam berbagai teknik dasar dengan benar. Jika setiap unsur 

gerak dapat dikuasai, maka setiap pemain akan mudah mengkombinasikan dan 
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mengembangkan berbagai macam gerakan. Pemain yang telah menguasai gerak 

teknik dasar dengan mahir, ia dapat mengembangkan permainan secara individu 

maupun tim, sehingga, terbentuk suatu tim yang tangguh. Teknik dasar dalam 

permainan bola basket yaitu : a) teknik melempar dan menangkap, b) teknik 

mengiring, c) teknik menembak, d) gerakan berporos, e) lay up shot, f) merayah 

bola (rebound) (Imam Sodikun, 1992:48). 

2.1.2.1 Teknik melempar dan menangkap 

Lemparan atau operan dan tangkapan bola merupakan dua unsur yang sulit 

dipisahkan, sebab untuk melakukan lemparan biasanya dimulai dari menagkap 

bola terlebih dahulu. Teknik ini merupakan hal yang paling mendasar yang harus 

dikuasai, sebelum seseorang melakuan teknik-teknik yang lain. Operan 

merupakan teknik dasar yang pertama, sebab dengan cara inilah pemain dapat 

melakukan gerakan mendekati ring (basket ) dan selanjutnya melakukan tembakan 

(Imam Sodikun, 1992:48). 

2.1.2.2 Teknik menggiring bola 

Menggiring bola atau dribble adalah salah satu cara yang diperbolehkan 

oleh peraturan untuk membawa lari bola ke segala arah dengan satu tangan. 

Seorang pemain boleh membawa lari bola lebih dari satu langkah, asal bola 

sambil dipantulkan baik dengan jalan maupun berlari (Imam Sodikun, 1992:57).  

2.1.2.3 Teknik menembak  

Ketrampilan lain yang harus dikuasai oleh setiap pemain bola basket 

adalah kemampuan untuk memasukan bola ke ring lawan. Hal ini sesuai dengan 

tujuan permainan bola basket yang mengharuskan bagi setiap regu untuk 
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memasukan bola sebanyak mungkin ke basket lawan dan mencegah terjadinya 

kemasukan dipihaknya sendiri. Menembak adalah gerakan terakhir untuk 

mendapatkan angka. Umumnya dalam bola basket, tembakan dilakukan setiap 15-

20 detik dan hampir setengahnya berhasil masuk (Perbasi, 2006:18). 

2.1.2.4 Gerakan berporos (Pivot) 

Gerakan berporos atau pivot adalah perputaran tubuh dengan satu kaki 

tumpuan yang tidak boleh berpindah tempat dan penempatan berat badan 60% 

pada kaki tumpuan. Kaki poros tidak boleh terangkat ataupun bergeser dari 

tempatnya, sementara kaki yang lain boleh melangkah atau bergeser dari tempat 

tersebut ke segala arah, khususnya pada saat memegang bola yang bertujuan 

menjauhkan bola dari jangkauan lawan (Danny Kosasih, 2008:06). 

2.1.2.5 Lay up shot 

Lay up shot adalah jenis tembakan yang efektif karena dilakukan pada 

jarak yang sangat dekat dengan basket. Jenis tembakan ini harus bias dilakukan 

oleh pemain baik dengan tangan kanan maupun tangan kiri. Lay up dilakukan di 

akhir dribble pada jarak beberapa langkah dari ring, pen-dribble secara serentak 

mengangkat tangan dan lutut ke atas ketika melompat ke arah keranjang (Perbasi, 

2006:24). 

 

2.1.2.6 Merayah bola atau Rebound 

Merayah atau rebound merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh 

setiap pemain bola basket. Hal ini disebabkan karena kemenangan di dalam 

merayah bola merupakan suatu kesempatan untuk melakukan serangan berikutnya 
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(Imam Sodikun, 1992:67). Sedangkan menurut (Danny Kosasih, 2008:56) 

Rebound adalah suatu usaha untuk mengambil bola sesaat setelah tembakan tidak 

masuk. 

 

2.1.3 Pengertian operan dan tangkapan dalam permainan bola basket 

Operan dan tangkapan merupakan salah satu teknik dasar yang menunjang 

pada terciptanya suatu serangan kedaerah lawan serta membuka peluang dalam 

melakukan tembakan ke ring lawan untuk mencetak angka. Operan dan tangkapan 

juga dapat menjaga bola agar tetap pada penguasaan sendiri atau teman serta 

mencegah bola dari serobotan (intercept) dari musuh yang sering kali dapat 

membahayakan daerah sendiri serta mencetak angka. 

Kegunaan khusus operan adalah untuk mengalihkan bola dari daerah padat 

pemain, dengan menggerakkan bola dengan cepat membangun permainan yang 

menyerang. Teman yang terbuka atau tidak dikawal lawan untuk kesempatan 

dalam melakukan tembakan, serta mengoper dan memotong untuk melakukan 

tembakan sendiri. 

Memberikan operan tidak semudah orang menduga, karena kerasnya 

lemparan terlalu mudah atau terlalu tinggi operan akan menyulitkan penerima 

bola. Untuk mengoper bola harus tepat waktunya, baik dalam posisi berhenti 

bergerak maupun dalam posisi melayang harus ada kesatuan rasa (felling) antara 

pelempar (pengoper) dengan penerima bola. 

Lemparan (operan) dan tangkapan bola merupakan dua unsur yang sulit 

dipisahkan, sebab untuk melakukan lemparan biasanya dimulai dari menangkap 
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bola lebih dulu. Dalam usaha menangkap bola, ditekankan untuk menjemput bola 

bukan menunggu. Untuk melakukan tangkapan bola ini dapat dilakukan dengan 

cara berbagi berikut : 

1. Sikap kaki berdiri kuat dengan lurus kedepan dan kedua telapak tangan juga 

menghadap kedepan serta jari-jari tangan terbuka (ibu jari tangan saling 

mendekat ) 

2. Setelah bola menyentuh ujung jari dan telapak tangan dengan cara mengerem 

bawalah bola ke dada dan tahanlah dengan cengkraman bola yaitu semua 

telapak tangan dan permukaan jari-jarinya menempel dengan bola di samping 

kanan kiri. 

3. Selanjutnya kuasailah bola dengan baik sambil menunggu gerakan berikutnya 

(melempar, menggiring, atau menembak) (Imam Sodikun, 1992:56) 

 

2.1.4  Macam- macam operan dalam permainan bola basket. 

Perlu diketahui macam-macam teknik operan (passing) dalam permainan 

bola basket diantaranya : 

1. Operan dada dengan dua tangan (Chest pass) 

2. Operan dari atas kepala (over head pass) 

3. Operan pantulan (bounce pass) 

4. Operan samping (side pass) 

5. Operan lengkung samping (kaitan).(Imam Sodikun, 1992:49) 

Kelima jenis operan tersebut diatas merupakan gerak yang didasarkan 

pada kesempatan yang didapat dalam melakukan serangan ke daerah lawan. 



16 

 

2.1.4.1 Operan dada dengan dua tangan 

Operan dengan dua tangan merupakan operan yang sangat sering 

dilakukan dengan pemain. Operan ini sangat bermanfaat (tepat) untuk operan 

jarak pendek dengan perhitungan demi kecepatan dan kecermatan, bila teman 

yang akan menerima bola tidak dijaga dengan ketat. Jarak yang paling baik untuk 

lemparan ini adalah antara 4-7 meter, tergantung kepada kemampuan atau 

kekuatan melempar.untuk melaksanakan operan ini posisi bola didepan dada. 

(Imam Sodikun, 1992:49) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Operan dada dengan dua tangan (Chest pass) 

(Danny Kosasih,Penataran pelatihan bola basket. 2008) 
 

2.1.4.2 Operan dari atas kepala (over head pass) 

Operan ini juga dilakukan dengan dua tangan dan bola berada diatas 

kepala agak kebelakang. Terutama dilakukan oleh pemain jangkung (tinggi) untuk 

menghindarkan bola dari raihan atau rebutan lawan. Operan ini juga sangat 

efektif, dan bila diperlukan mengoperkan bola dengan segera pada saat menerima  
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bola dalam posisi tinggi. Untuk melaksanakan operan ini pada dasarnya sama 

dengan operan dada hanya posisi letak bola yang berbeda yaitu di atas.(Imam 

Sodikun, 1992:51) 

 

Gambar 2 
Operan atas (Over head pass) 

(Danny Kosasih,Penataran pelatihan bola basket. 2008) 
 

2.1.4.3 Operan pantulan (Bounce pass) 

Operan pantulan ini juga dilakukan dengan menggunakan dua tangan 

dalam posisi bola berada didepan dada. Operan ini sangat baik dilakukan untuk 

menerobos lawan yang tinggi. Bola dipantulkan disamping kiri atau kanan lawan. 

Hal ini tentu dilakukan dengan jalan bola yang cepat, sebab tidak tentu akan 

tertahan oleh lawan.Untuk melaksanakan operan ini  pada dasarnya sama dengan 

operan dada hanya pada saat melepaskan bola dipantulkan kebawah.(Imam 

Sodikun, 1992:52 
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Gambar 3 
Operan pantulan (Bounce pass) 

(Danny Kosasih, Penataran pelatihan bola basket. 2008) 
 

2.1.4.4 Operan samping (side pass) 

Operan samping ini dilakukan dengan satu tangan, namun sebelum 

melemparkan, bola juga tetap dipegang dengan dua tangan. Operan ini 

gerakannya lebih wajar sebab dapat lebih kuat dan lebih jauh oleh karena itu dapat 

digunakan untuk jarak sedang dan jarak jauh (lebih dari 7m).(Imam Sodikun, 

1992:53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4 
Operan samping (side pass) 

(Danny Kosasi, Penataran pelatihan bola basket. 2008) 
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2.1.4.5 Operan lengkung samping (kaitan) 

Operan kaitan ini adalah senjata yang ampuh untuk pemain yang 

berpawakan pendek, tetapi ingin mencoba mengoperkan bola melewati diatas 

pemain lawan yang jauh lebih tinggi. Operan ini juga dapat digunakan dalam 

situasi-situasi sulit yang timbul akibat penjagaan yang keras dari lawan, sedang 

operan-operan lain silit dilakukan.(Imam Sodikun, 1992:54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

Operan lengkung samping (kaitan) 
(Danny Kosasi, Penataran pelatihan bola basket. 2008) 

 

2.1.5 Pengertian tembakan 

Tembakan adalah suatu usaha untuk memasukan bola ke ring lawan untuk 

mendapatkan angka. Unsur-unsur tenik dasar menembak sebenarnya sama dengan 

teknik operan atau passing, jika pemain menguasai teknik dasar mengoper atau 

passing maka pelaksanaan teknik menembak bagi pemain akan sangat lebih 

mudah dan lebih cepat. Menembak merupakan teknik dasar yang sangat penting 
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yang harus dikuasai oleh setiap pemain bola basket, disamping teknik-teknik 

melempar dan menangkap, gerakan berporos, menggiring bola, dan teknik 

merayah. 

Secara garis besar tembakan berdasarkan tempatnya dalam permainan bola 

basket dibagi menjadi dua yaitu: 

1.Tembakan Hukuman (free throw) 

Tembakan hukuman atau tembakan bebas ini adalah keuntungan yang 

diberikan kepada seorang pemain untuk mencetak satu angka. Tembakan tanpa 

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

dengan ketentuan. Tembakan dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima 

detik dimulai sejak bola diberikan oleh wasit kepada pemain yang akan 

melakukan tembakan.(Imam Sodikun, 1992:90) 

2. Tembakan lapangan 

Tembakan lapangan yaitu suatu percobaan memasukan bola ke keranjang 

lawan dalam suatu permainan atau pertandingan berlangsung. Tembakan ini 

dilakukan oleh siapapun oleh pemain penyerang dari daerah manapun didalam 

lapangan sesuai dengan peraturan. Tembakan boleh juga dilakukan dengan satu 

tangan atau dua tangan, baik pada posisi berdiri ditempat maupun dengan 

melompat. Nilai terjadi jika bola masuk ke keranjang dari atas kemudian jatuh ke 

bawah, poin ini dinilai dua. Nilai diberikan kepada regu yang telah memasukan 

bola ke dalam keranjang lawan sesuai dengan tempat dimana tembakan dilakukan, 

bila tembakan lapangan dari area three point mempunyai nilai 2 dan jika 
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tembakan lapangan dilakukan diluar three point maka mempunyai nilai 3. (Imam 

Sodikun, 1992:90). 

 

2.1.6  Macam-Macam Tembakan 

Tembakan dalam permainan bola basket merupakan tujuan setiap pemain 

karena tembakan yang berhasil akan dapat mencetak angka,  maka setiap pemain 

harus benar-benar menguasai atau mahir dalam melakukan tembakan. 

Macam-macam tembakan : 

1. Lay up shot 

2. Set and jump shot 

3. Free throw shot 

4. Three point shot 

5. Hook shot.(Danny Kosasih, 2008:50) 

Kelima jenis tembakan tersebut di atas merupakan perpaduan gerak yang 

didasarkan dari gerakan tangan dan kaki.  

2.1.7 Lay up shot  

Teknik lay up merupakan salah satu teknik tembakan yang paling efektif 

untuk menghasilkan angka kedalam permainan bolabasket. Lay up shot adalah 

tembakan yang dilakukan dengan jarak sangat dekat sekali dengan ring basket, 

kemudian seolah-olah bola itu diletakan kedalam keranjang yang didahului 

dengan gerakan satu ataupun dua hitungan kaki. Lompatan yang tinggi dibuat 

dengan jejakan kaki terakhir sebelum melompat (Danny Kosasih, 2008:50) 
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 A B                 C               D          E              F 

Gambar 6 

Lay up shoot 
(Sumber : Danny Kosasih, 2008:50) 

 

Keterangan : 

A : Sikap menembak 

B : Sikap menumpu lagi untuk naik ( melompat ) 

C : Sikap melangkah 

D : Sikap menumpu untuk melangkah lagi 

E : Sikap melayang sambil menerima bola 

F : Sikap melompat 

Lay up shot adalah teknik yang sering dilakukan dalam bola basket dan 

yang paling banyak dipilih oleh pemain-pemain penyerang. Atlet-atlet zaman 

sekarang kini dengan segala kehalusanya telah mengembangan suatu jumlah yang 

menakjubkan dari tembakan-tembakan sambil meluncur, menyabit, memutar 

badan dan mengapung diudara sesuai dengan peraturan permainan bola basket, 
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seorang pemain yang membawa bola sendiri saat pantulan bola terakhir hanya 

diperbolehkan untuk menambah tiga langkah yaitu langkah pertama, langkah 

kedua dan yang ketiga sudah siap menembakan bola ke ring sebelum kaki yang 

selanjutnya mendarat ke lantai. 

Lay up shot dapat dilakukan dengan menggiring bola sendiri dan mendapat 

operan dari temanya. Dalam hal ini lay up shot dilakukan dari menggiring bola 

sendiri yang diakhiri dengan lay up shot. Sedangkan pelaksanaanya dilakukan dari 

depan dan menggunakan lay up shot kanan bagi yang tidak kidal. Lay up shot 

digunakan sebagai serangan balik apabila daerah lawan kosong dan bola dapat 

dikuasai, bola bisa digiring sendiri atau passing ke teman lain yang dekat dengan 

ring lawan dan langsung diakhiri dengan lay up shot. Selain itu waktu masuk 

lapangan lay up shot juga dipergunakan oleh tim-tim untuk pemanasan sebelum 

pertandingan dimulai ( Imam sodikun, 1992:65-66 )  

 

2.2.Kerangka Berfikir 

Analisis tembakan lay up operan teman melalui pantulan (bounce pass) dan 

dengan operan atas (over head pass) 

 

Teknik tembakan lay up pada pemain bola basket melalui operan teman 

terlebih dahulu baik dari bounce pass dan over head pass sangat sulit untuk 

dipelajari gerakannya, teknik tersebut memerlukan koordinasi gerak kaki dan 

tangan yang baik dan membutuhkan latihan yang disiplin dan berkesinambungan. 

Proses tembakan lay up melalui operan adalah dimulai dari menangkap bola 
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sambil melayang mendarat satu kaki didepan, melengkapkan kaki yang lain, 

melompat ke atas mendekati ring sampai memasukkan bola ke ring, baik dengan 

satu tangan maupun dengan dua tangan. 

Hasil analisis dari gerakan lay up ternyata lebih kompleks di banding 

dengan hanya meloncat. Gerakan lay up tediri dari lari, lompat, dan menembak., 

ataubisa berasal dari menggiring, menangkap bola sambil melompat, melangkah, 

melangkah, dan menembak. Sebab tembakan lay up ini dilakukan dengan 

rangkaian langkah kaki untuk memperpendek jarak dengan ring. Lay up shot 

dapat dilakukan dari sisi kanan, sisi kiri dan sisi depan dari lapangan lawan, Yang 

perlu diperhatikan dalam melakukan teknik tembakan lay up adalah sudut yang 

dihasilkan oleh langkah terakhir yang biasanya berkisar antara 45˚-60˚  dan dari 

sisi terbesar. Oleh karena itu dari penjelasan di atas maka pelaksanan tembakan 

lay up yang dilaksanakan serta yang diteliti penulis hanya dari sebelah kanan. 

                                                                                                                  180˚ 

                                                                                                                 

 

 

                                                       90˚ 

 

                                   

                                                                     45˚- 60˚  

                                                                                                                      0˚ 

Gambar 7 
Lay up dari sudut 45˚-60˚ 
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Tembakan lay up ada dua cara :1). Melalui operan teman, 2). Menggiring 

terlebih dahulu. Berdasarkan uraian di atas maka cara pertama yang akan 

dikembangkan oleh penulis melalui bentuk variasi operan teman berupa operan 

teman dengan pantulan (bounce pass) dan operan atas (over head pass). (Imam 

Sodikun 1992: 65) 

Tembakan lay up melalui operan teman dengan bounce pass merupakan 

tembakan lay up yang dilakukan melalui operan teman terlebih dahulu dengan 

proses kerjasama antara pengoper dan penangkap dengan bola terlebih dahulu 

dipantulkan kemudian ditangkap dan dilanjutkan dengan tembakan lay up yang 

memungkinkan terciptanya angka, sedangkan tembakan lay up operan teman 

dengan over head pass merupakan tembakan lay up yang dilakukan melalui 

operan teman dengan bola dioper langsung ke penangkap dengan rata – rata 

operan atau lemparan dari atas kemudian ditangkap dan dilanjutkan dengan 

tembakan lay up yang memungkinkan terciptanya angka. Tembakan lay up 

melalui operan teman secara tepat adalah bola setinggi dada, dengan pemain 

berusaha menjemput bola sambil melompat, dan pada saat melayang inilah 

hendaknya penangkapan bola dilakukan. Setelah itu menumpu kaki yang lain lagi 

untuk melompat sambil membawa bola untuk ditembakkan.(Imam Sodikun 

1992:65) 

Pemain dalam melakukan tembakan lay up kanan harus selalu 

memperhatikan sudut antara ring dan papan pantul yang berkisar antara 45˚ - 65˚. 

Dengan alasan bahwa dengan memperhatikan sudut tersebut maka pemain dapat 

melakukan tembakan lay up kanan dengan mudah dalam menentukan sasaran 
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yang akan dicapai, yaitu memasukkan bola ke ring baik melalui pantulan terlebih 

dahulu maupun langsung.  

 

2.2 Hipotesis  

 Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2006:71). Berdasakan landasan teori yang telah dikemukakan, maka 

hipotesis penelitian adalah : 

2.3.1 Ada pengaruh antara latihan lay up dengan bounce pass terhadap 

kemampuan lay up shot dari sisi kanan pada siswa extrakurikuler bola 

basket putra SMP N 3 Batang tahun 2010 / 2011. 

2.3.2 Ada pengaruh antara latihan lay up dengan over head pass terhadap 

kemampuan lay up shot dari sisi kanan pada siswa ekstrakurikuler bola 

basket putra SMP N 3 Batang tahun 2010/2011. 

2.3.3 Latihan lay up melalui operan teman dengan bounce pass lebih baik 

dari pada menggunakan latihan lay up melalui operan teman dengan 

over head pass terhadap kemampuan lay up shot dari sisi kanan  pada 

siswa extrakurikuler bola basket putra SMP N 3 Batang tahun 

2010/2011.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Syarat mutlak dalam penelitian adalah metode penelitian. Baik buruknya 

atau berbobot tidaknya suatu penelitian tergantung pada metodologinya, maka 

diharapkan dalam metodologinya harus tepat dan mengarah pada tujuan yang 

diharapkan. Penetapan metode penelitian dipengaruhi oleh obyek penelitian, 

sehingga metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen yaitu metode yang memberikan atau menggunakan suatu gejala yang 

disebut latihan. Karena latihan yang diberikan tersebut akan terlihat hubungan 

sebab akibat sebagai pengaruh pelaksanaan  latihan. 

 Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes dalam 

penelitian ini dilakukan dua kali tes, yaitu pree test dan post test. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode eksperimen 

merupakan metode yang menggunakan hasil dari gejala-gejala latihan, dengan 

latihan-latihan yang diberikan terlihat hubungan sebab akibat sebagai pengaruh 

pelaksanan penelitian. 

Penelitian sengaja membangkitkan timbulnya suatu kejadian, kemudian 

diteliti akibatnya. Eksperimen adalah untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang menganggu. Dengan 

demikian eksperimen adalah selalu dilaksanakan untuk melihat dari akibat dari 

suatu perilaku (Suharsimi Arikunto,2006:3). 
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Tes awal yaitu hasil dari tes lay up shot dari kanan, data tersebut akan 

dihitung dengan pola matching by subject design (M-S). Hal ini berdasarkan pada 

subject matching sudah tentu sekali berarti grup matching adalah sedemikian rupa 

sehingga pemisahan pasangan-pasangan subjek (part of subject) masing-masing 

ke grup eksperimen 1  dan grup eksperimen 2  secara otomatis akan 

menyeimbangkan grup itu (Sutrisno Hadi, 2000:445). 

 Setelah terjadi data yang seimbang analisis yang digunakan adalah 

menggunakan t-test. Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut dapat berjalan 

atau tidak setelah membandingkan t-hitung dengan t-tabel. 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  

3.1.1 Jenis Penelitian  

Seorang peneliti 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 dipercaya. 

 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). 

 Dasar menggunakan metode eksperimen adalah kegiatan percobaan yang 

diawali dengan tes awal, lalu memberikan perlakuan atau latihan-latihan terhadap 

subjek dan diakhiri dengan tes untuk diuji kebenarannya. Metode eksperimen 
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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, 2006 :12). 

3.1.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain korelasional pada diagram 

berikut: 

                                                                                                 

           

 

 

 

Keterangan : 

P   : Populasi 

S   : Sampel   

Pre Test : Tes awal 

Eksperimen 1 : Kelompok sampel 1  

Eksperimen 2 : Kelompok sampel 2  

Perlakuan 1 : Latihan lay up shot operan teman dengan bounce pass 

dari kanan 

Perlakuan 2 : Latihan lay up shot operan teman dengan over head pass 

dari kanan 

Post Test : Tes akhir       

 

P  S  Pre Test 

Eksperimen 1    Perlakuan 1 

 
Post test 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah gejala yang bervariasi dan menjadi obyek penelitian 

(Suharsimi Arikunto, 2006:116). Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas 

dan variabel terikat. 

3.2.1 Variabel bebas 

3.2.1.1 Latihan lay up shot operan teman dengan bounce pass dari kanan 

3.2.1.2  Latihan lay up shot operan teman dengan over head pass dari kanan 

 

3.2.2 Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil tembakan lay up shot dari 

kanan dalam permainan bola basket.  

 

3.3 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dibatasi sebagai 

sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat sama 

(Suharsimi Arikunto, 2006:130). Dari pengertian populasi tersebut diatas 

menunjukan bahwa populasi yang dijadikan objek penelitian, harus mempunyai 

satu sifat sama. Misalnya sifat bawaan kodrat, seperti jenis kelamin. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 20 siswa putra yang mengikuti ekstrakurikuler bola 

basket. 
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3.4 Sampel penelitian dan teknik sampling 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131) . Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sampel 

adalah wakil atau sebagian dari populasi yang hendak diselidiki dan mempunyai 

satu sifat sama. Untuk menentukan jumlah yang akan diambil, disesuaikan dengan 

beberapa pendapat dibawah ini mengenai jumlah sampel untuk penelitian. 

Sekedar patokan apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 

semua sehingga penelitianya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika 

jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung: 

1. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana. 

2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari tiap subjek karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data. 

3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti, untuk penelitian yang 

resikonya besar, tentu saja sampel lebih besar lebih baik (Suharsimi 

Arikunto,2006:134). 

Sample dalam penelitian ini adalah 20 siswa putra SMP N 3 BATANG 

yang mengikuti ekstrakutikuler bola basket. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah dengan cara mengikutsertakan semua individu atau anggota 

populasi menjadi sampel. Jadi metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 

adalah total sampling. 
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3.5 Instrumen penelitian 

3.5.1 Tes lay up shot 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pre exsperiment test 

dan post exsperiment tes. Dalam penelitian ini mengunakan  keterampilan lay up 

dari imam Sodikun (1992:125) yang dimodifikasi untuk mengetahui ketrampilan 

lay up shot antara operan teman dengan bounce pass  dan over head pass.  

Pelaksanaan tes ketrampilan lay up shot yang sudah dimodifikasi: 

1. Tujuan  : mengukur keterampilan lay up shot 

2. Peralatan : lapangan bola basket lengkap dengan papan dengan 

perlengkapanya dan   bola basket. 

3. Petunjuk : tester berada di dalam lapangan bagian tengah (sisi tengah 

lapangan) dengan memegang bola, kemudian men-dribel bola sendiri 

menuju ke ring basket kemudian melakukan gerakan lay up shot dari 

kanan. 

4. Skor  : tembakan yang sah adalah tembakan yang dilaksanakan 

dengan langkah lay up shot yang benar dan menghasilkan bola masuk ke 

basket, lay up dilaksanakan sebanyak 10 kali (Imam Sodikun, 

102:125).Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini : 
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Gambar 8 

Modifikasi tes lay up shot dari kanan 
(Imam Sodikun, 102:125). 

 

Keterangan : 

X 1 : Sampel yang melakukan tes lay up shot dari kanan. 

X 2 : Sampel yang melakukan rebound saat X1 melakukan lay up. 

 : Pencatat nilai bola yang masuk sah 

 

Penilaian adalah jumlah skor yang diperoleh selama lay up shot 10 kali, 

dan setiap bola masuk mendapat nilai satu. Disini akan terlihat makin banyak 

skornya maka hasilnya akan lebih baik. Pelaksanaan tes di awali dengan 

pemanasan dan dilanjutkan dengan mencoba melakukan lay up shot beberapa kali, 

kemudian baru dilaksanakan tes lay up shot sebanyak 10 kali.  

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

 
                                                  2 
                                              XXX 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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diolah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian, peneliti mencari uji 

validitas dan uji reliabilitasnya.  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti 

memliki validitas rendah. (Suharsimi Arikunto, 2006: 168) 

Reliabiltas menunjuk pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik. Apabila datanya memang sudah benar sesuai dengan 

kenyataanya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama. Reliabilitas artinya 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. (Suharsimi Arikunto, 2006 : 178). 

 Rumus yang digunakan: 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 rxy : Koefisien korelasi  

 X : Skor lay up shoot dari kanan pada eksperimen 1 

 Y : Skor lay up shoot dari kanan pada eksperimen 2 

 N : Jumlah subjek (Suharsimi Arikunto, 2006 : 274). 



35 

 

 Kemudian nilai rxy dikonsultasikan dengan r-tabel dengan taraf signifikan 

5%, apabila nila rxy > t-tabel maka dikatakan valid dan reliabel. 

Besarnya reliabilitas dalam penelitian ini adalah 0,739 dengan r tabel pada 

taraf signifikasi 5% adalah 0,632 karena r hitung lebih besar dari r tabel maka 

instrumen tersebut valid dan reliabel sehingga dapat digunakan untuk penelitian. 

Dihitung dari hasil uji coba pada club bolabasket H2O Kabupaten Batang. 

 

3.6 Prosedur Penelitian  

 Pelaksanan penelitian dimulai dengan berbagai tahap yaitu : menetapkan 

sampel, tempat penelitian, waktu penelitian, persiapan alat dan tenaga pembantu, 

tes pendahuluan,  kegiatan latihan,tes akhir. 

3.6.1 Cara mendapatkan sampel 

 Cara mendapatkan sampel, penulis mengajukan surat permohonan ijin 

penelitian dari fakultas dan dinas pendidikan setempat kepada kepala sekolah 

SMP Negeri 3 Batang, memohon agar diperkenankan menggunakan siswa peserta 

ekstrakurikuler bola basket SMP N 3 Batang sebagai sampel. Selanjutnya peneliti 

mengadakan penelitian pada siswa peserta ekstrakurikuler bola basket sesuai 

dengan jadwal pelaksanaan penelitian. 

 

3.6.2 Tempat dan waktu penelitian 

 Tempat pelaksanaan penelitian adalah dilapangan bola basket SMP N 3 

Batang dengan waktu pelaksanaan penelitian jam 15.30 WIB sampai dengan jam 

17.00 WIB. Dari tanggal 15 juli sampai tanggal 24 agustus 2010. 
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3.6.3 Tenaga pembantu 

 Dalam pelaksanaan penelitan, peneliti dibantu oleh satu orang guru 

penjasorkes dan dua orang teman yang sebelumnya dibekali dengan pengertian, 

pelaksanaan dan tujuan dari penelitian. 

3.6.4 Tes awal 

  Tes awal dilaksanakan pada tanggal 15 juli 2010 di lapangan bola basket 

SMP N 3 Batang. Adapun tujuan dari pelaksanaan tes awal adalah untuk 

mengukur kemampuan sampel dalam melakukan lay up shot sebelum diberi 

perlakuan. Materi yang diberikan yaitu tes lay up shot dari kanan sebanyak 10 

kali. Langkah-langkah pelaksanaan tes awal adalah : sebelum kegiatan tes siswa 

diberikan pemanasan secukupnya oleh petugas, selanjutnya siswa diberikan 

penjelasan dan contoh mengenai tes yang akan dilakukan. Anak berdiri pada garis 

pojok kanan tengah pada lapangan basket dan menghadap ke ring basket  dan 

membawa bola. Tiap anak melakukan 10 kali percobaan lay up shot  pada posisi 

samping kanan ring basket.  Nilai satu apabila masuk ke dalam ring basket. Lebih 

banyak bola yang masuk akan mendapat nilai yang lebih baik.  

 

3.6.5  Perlakuan 

  Pelaksanaan sebelum tes akhir adalah dengan memberikan latihan lay up 

operan teman dengan bounce pass pada kelompok  I dan latihan lay up shot 

operan teman dengan over head pass pada kelompok II. Latihan dilakukan 3 kali 

seminggu. Tahap pada pelaksanaan latihan adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan dan pemanasan 
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  Persiapan  latihan yang dilakukan yaitu berdoa, dan pemanasan agar 

kesiapan kerja pemain terjaga. Setelah berdoa, pemain lari 10 kali 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 yang dikombinasikan dengan latihan 

langkah lay up. Agar pemain siap dengan materi yang akan diberikan pada latihan 

inti.  

2. Pelaksanaan perlakuan 

  Pada latihan inti pemain dibagi menjadi 2 kelompok sesuai dengan 

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

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II mempunyai kemampuan 

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

sehinga dalam hasil akhir terdapat hasil yang adil.            

  Pada kelompok eksperimen I pemain diberikan latihan lay up operan 

teman dengan bounce pass. Variasi latihannya adalah memberikan latihan lay up 

dan latihan lay up operan teman dengan bounce pass dari kanan. Pada kelompok 

eksperimen II pemain diberikan latihan lay up operan teman dengan over head 

pass. Variasi latihannya adalah memberikan latihan lay up dan latihan lay up 

operan teman dengan over head pass dari kanan. Latihan ini membutuhkan 

stamina, karena melakukan dribble dan lompatan untuk melakukan lay up shot. 

3. Pendinginan dan Penutupan 

  Pendinginan dilaksanakan dengan pemain jogging 2 kali lapangan dan 

kemudian stretching secara berpasangan dari mulai kepala  sampai kaki. Sebelum 
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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 penutupan, yaitu berdoa dan 

pulang ke rumah masing-masing.  

3.6.6 Tes akhir 

  Setelah siswa menjalani latihan selama 16 kali pertemuan maka pada 

tanggal 24 agustus 2010 diadakan tes akhir yang tujuannya untuk mengetahui 

hasil lay up shot dari kanan setelah 16 kali latihan.Pelaksanaan tes akhir yaitu 

menguji hasil tembakan lay up operan teman dengan bounce pass setelah diberi 

latihan pada kelompok I dan lay up operan teman dengan over head pass pada 

kelompok II, dengan menggunakan tes hasil tembakan lay up yang disusun oleh 

Imam Sodikun yang telah dimodifikasi oleh penulis. 

 

 

3.7 Faktor-faktor dan yang mempengaruhi penelitian dan cara pengendalianya 

 Penelitian ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil penelitian 

serta usaha-usaha untuk mengendalikannya. 

3.7.1 Faktor alat  

Penelitian ini, baik dalam tes maupun pemberian latihan sebelumnya di 

upayakan semua peralatan yang berhubungan dengan penelitian ini dalam keadaan 

siap digunakan. Yaitu bola basket, blangko dan alat tulis yang dipergunakan 

dalam penelitian ini. Sehingga alat ini bisa mendukung pelaksanaan penelitian ini 

dengan efektif dan hasil yang maksimal. 
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3.7.2 Faktor pemberian materi latihan  

 Pemberian materi mempunyai peranan yang sangat besar dalam usaha 

mencapai hasil yang baik, usaha yang ditempuh agar penyampaian materi latihan 

kepada sample dapat di terima dengan baik, sebelum latihan sampel diberi 

petunjuk secara lisan. Setelah itu didemonstrasikan dengan benar agar sampel 

dapat mencontohnya. Bagi sempel yang kurang jelas diberi kesempatan untuk 

bertanya. 

3.7.3 Faktor kesungguhan hati 

Kesungguhan hati dari masing-masing anak coba tidak sama. Untuk 

menghindari hal tersebut diusahakan agar setiap anak coba bersungguh-sungguh 

dalam melakukan latihan. Cara yang ditempuh adalah mengawasi dan mengontrol 

serta memberi motifasi pada anak coba pada setiap latihan. 

 

3.7.4 Faktor kemampuan siswa  

Kemampuan dari masing-masing siswa berbeda,baik dalam menerima 

penjelasan, maupun kemampuan melakukan gerak. Untuk itu peneliti selalu 

memberikan koreksi perseorangan dan keseluruhan setelah melakukan latihan. 

3.7.5 Faktor kebosanan 

Latihan yang diberikan hanyalah tembakan lay up, maka hal ini bisa 

menimbulkan kebosanan. Untuk menghindari hal tersebut, setelah latihan 

diberikan permainan bola basket yang tetap menggunakan materi latihan sebagai 

factor yang dominan. 
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3.7.6 Faktor psikologis 

Biasanya factor kejiwaan membawa pengaruh terhadap aktivitas fisik 

seseorang. Untuk mengurangi hal tersebut maka perlu diciptakan suasana latihan 

yang menyenangkan, santai dan serius pada saat latihan. 

3.7.7 Faktor cuaca  

Latihan yang dilakukan dilapangan terbuka, maka factor cuaca khususnya 

hujan menjadi masalah tersendiri dalam latihan. Bila hal tersebut maka latihan 

dilakukan pada hari berikutnya. Selama penelitian ini berlangsung tidak ada 

penendaan yang disebabkan hujan. 

3.7.8 Faktor kegiatan siswa diluar latihan  

Pengawasan kegiatan siswa diluar penelitian sangatlah sulit. Untuk itu 

diberikan pengertian kepada seluruh siswa untuk tidak melakukan kegiatan yang 

sama diluar kegiatan penelitian. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Suatu dalam penelitian seorang peneliti harus mengetahui jenis  data apa 

saja yang dipakai. Dengan mengetahui jenis data, peneliti akan memperoleh hasil 

yang relevan terhadap objek yang diteliti sehingga dapat dipercaya. 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes dalam 

penelitian ini dilakukan dua kali test, yaitu pree test dan post test. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Metode eksperimen 

merupakan metode yang menggunakan hasil dari gejala-gejala latihan. Dan 
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dengan latihan-latihan yang diberikan terlihat hubungan sebab akibat sebagai 

pengaruh pelaksanan penelitian. 

Penelitian sengaja membangkitkan timbulnya suatu kejadian, kemudian 

diteliti akibatnya. Eksperimen adalah untuk mencari hubungan sebab akibat 

(hubungan kausal) antara faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan 

mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang menganggu. Dengan 

demikian eksperimen adalah selalu dilaksanakan untuk melihat dari akibat dari 

suatu perilaku (Suharsimi Arikunto,2000:3). 

  Pada tes awal yaitu hasil dari tes lay up shot dari kanan, data tersebut akan 

dihitung dengan pola matching by subject design (M-S). Hal ini berdasarkan pada 

subject matching sudah tentu sekali berarti grup matching adalah sedemikian rupa 

sehingga pemisahan pasangan-pasangan subjek (part of subject) masing-masing 

ke grup eksperimen I dan grup eksperimen II secara otomatis akan 

menyeimbangkan grup itu (Sutrisno Hadi, 2000:445). 

  Setelah terjadi data yang seimbang analisis yang digunakan adalah 

menggunakan   t-test. Untuk mengetahui hasil penelitian tersebut dapat berjalan 

atau tidak setelah membandingkan t-hitung dengan t-tabel. Sesudah pembagian 

kelompok, siswa diberi latihan sesuai kelompoknya sebanyak 16  kali pertemuan. 

  Tes akhir adalah lay up shot dari kanan data tembakan yang masuk akan di 

hitung dengan M-S untuk mengetahui pengaruh mean antara pre test dan post test. 

Apabila data tersebut telah didapat, maka akan dicari nilai t dengan rumus t-test, 

untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara pre test dan post test pada lay 

up shot dari kanan. 
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Setelah diproses tes akhir, ketrampilan lay up shot dalam permainan bola 

basket, kemudian perlu diuji signifikasinya dengan menggunakan rumus T-tes 

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

matching selalu menggunakan rumus T-tes pada korelasi sample. Kedua rumus itu 

adalah rumus panjang (long method) dan rumus pendek (short method). Karena 

dengan rumus panjang atau rumus pendek akan memperoleh hasil yang sama 

(memperoleh nilai t yang sama), maka penulis memilih rumus pendek untuk 

mengolah data karena lebih efisien. Untuk menjabarkan hasil tes ke dalam rumus 

diperlukan table persiapan, adapun table yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

TABEL  

PERSIAPAN PERHITUNGAN STATISTIK 

 

NO Pasangan subjek Xk Xe 
D 

(Xk-Xe) 

D 

(D-MD) 

d² 

1       

2       

3       

  ∑Xk ∑Xe ∑D ∑d ∑d² 

Keterangan : 

Xk: Nilai kelompok kontrol 

Xe: Nilai kelompok exsperimen 

D   : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 

d² : Kuadrat dari mean deviasi perbedaan 

∑   : Sigma atau jumlah  
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Langkah berikutnya setelah data tersusun dalam tabel adalah melakukan 

perhitungan, sebagai langkah untuk mengolah data maka digunakan rumus t-tes 

sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

MD : Mean perbedaan dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen 

∑d²    : Jumlah kuadrat deviasi perbedaan 

N    : Jumlah subjek( Sutrisno Hadi, 2000:226-228). 

 Unuk dapat memasukan data kedalam t-tes tersebut harus diketahui 

terlebih dahulu nilai dari mean (MD), yang dicari dengan rumus : 

 

 

Dan perlu dibuktikan bahwa : 

D = Xk – Ke  dan d = 0 

 Hipotesis nihil akan diuji kebenaranya berdasarkan taraf signifikasi 5% 

dan db 19. hal ini berarti kita percaya bahwa 95% dari keputusan kita adalah 

benar. Dan kemungkinan akan menolak hipotesis yang 5% benar diantara 100. 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen latihan  lay up shoot operan 

teman dengan bounce pass dan latihan lay up shoot operan teman dengan over 

head pass dari kanan untuk diketahui pengaruhnya terhadap hasil tembakan lay up 

dari kanan pada siswa putra peserta ekstrakulikuler bola basket SMP N 3 Batang 

tahun 2010/2011. Kegiatan penelitian secara keseluruhan dilakukan dalam tiga 

tahap yaitu diawali dengan pre test untuk mengetahui kemampuan awal pada 

sampel. Tahap kedua yaitu degan pemberian latihan teknik lay up shoot operan 

teman dengan bounce pass dan lay up shoot operan teman dengan over head pass 

sebanyak 16 kali pertemuan dengan pre test dan post test. Tahap yang terakhir 

yaitu post test untuk mengukur hasil tembakan lay up dari kanan setelah sampel 

diberi latihan sesuai program latihan. 

 Deskripsi data hasil pre test dan post test dan pengujian hipotesis 

penelitian menggunakan rumus t-test dapat disajikan sebagai berikut : 

 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pre test diketahui kemampuan tembakan lay up dari 

kanan pada siswa putra peserta ekstrakurikuler bolabasket SMP  Negeri 3 batang 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Skor Hasil Pre-Test Kemampuan tembakan lay up dari depan 

Kelompok Eksperimen I dan Kelompok Eksperimen II 

Kelompok n Rata-rata 
Standar 

Deviasi 
Tertinggi Terendah 

Eksperimen 1 

Eksperimen 2 

10 

10 

5,9 

5,6 

1.58 

1.28 

10 

9 

3 

3 

 

Tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata hasil pre-test kemampuan 

tembakan  lay up dari kanan pada kelompok eksperimen I yang akan diberikan 

latihan lay up shoot operan teman dengan bounce pass sebesar 5,9 dengan standar 

deviasinya 1.58, hasil tertinggi 10 dan hasil terendah 3, sedangkan rata-rata hasil 

pre-test kemampuan tembakan lay up dari kanan pada kelompok eksperimen II 

yang akan diberikan latihan lay up shoot operan teman dengan over head pass 

sebesar 5,6 dengan standard deviasi 1.28, hasil tertinggi 9 dan hasil terendah 3. 

 Setelah diberikan perlakukan berupa latihan lay up shoot operan teman 

dengan bounce pass pada kelompok eksperimen I dan latihan lay up shoot operan 

teman dengan over head pass pada kelompok eksperimen II selanjutnya dilakukan 

tes akhir (post-test) kemampuan tembakan lay up dari kanan untuk mengetahui 

pengaruh kedua jenis latihan tersebut terhadap kemampuan tembakan lay up dari 

kanan. Adapun hasil tes akhir adalah sebagai berikut. 

 

 

 



46 

 

Tabel 4.2. Skor Hasil Post-Test Kemampuan tembakan lay up dari kanan 

Kelompok Eksperimen I dan Kelompok Eksperimen II 

kelompok n Rata-rata Standar Deviasi Tertinggi Terendah 

Eksperimen 1 

Eksperimen 2 

10 

10 

8,7 

7,1 

0,97 

0,80 

10 

10 

7 

5 

 

Tabel di atas terlihat bahwa rata-rata hasil post-test kemampuan tembakan 

lay up pada kelompok eksperimen I yang diberikan latihan lay up shoot operan 

teman dengan bounce pass sebesar 7,1 dengan standar deviasinya 0,97 hasil 

tertinggi 10 dan hasil terendah 5, sementara itu rata-rata hasil post-test 

kemampuan tembakan lay up pada kelompok eksperimen II yang diberikan 

latihan lay up shoot operan teman dengan over head pass sebesar 8,7 dengan 

standard deviasi 0,80  hasil tertinggi 10 dan hasil terendah 7. 

 

4.1.2 Perhitungan dengan Uji - t 

4.1.2.1 Uji Perbedaan Hasil Pre-test Kelompok Eksperimen I dan 

Eksperimen II 

 Uji perbedaan data hasil pre-test kelompok eksperimen I dan eksperimen 

II dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebelum diberikan latihan lay up shoot 

operan teman dengan bounce pass pada kelompok eksperimen I dan latihan lay up 

shoot operan teman dengan over head pass pada kelompok eksperimen II 

memiliki kemampuan tembakan lay up dari kanan yang sama atau tidak. 



47 

 

Ho : μ1 = μ2,    rata-rata kelompok eksperimen I sama dengan rata-rata kelompok  

eksperimen II. 

Ha  : μ1 ≠ μ2,      rata-rata kelompok eksperimen I tidak sama dengan rata-rata 

kelompok II. 

Tabel 4.3  Uji Beda Hasil pre test 

Kelompok Eksperimen I dan Eksperimen II 

Kelompok n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 1 10 5,9 
1,41 2,1 

Tidak Berbeda 

Signifikan Eksperimen 2 10 5,6 

 

Menggunakan dengan uji t diperoleh thitung = 1,405565 dan ttabel = 2,1. 

Kriteria penerimaan Ho apabila - ttabel <  thitung < ttabel. Karena thitung berada pada 

daerah penerimaan Ho maka Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok eksperimen I dan 

kelompok eksperimen II. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa sebelum 

diberikan latihan lay up operan teman dengan bounce pass pada kelompok 

eksperimen I dan latihan lay up operan teman dengan over head pass pada 

kelompok eksperimen II keduanya memiliki kemampuan yang sama atau sepadan.  

 

4.1.2.2 Uji perbedaan hasil pre-test dan post test kelompok eksperimen 1 

Ho :μ1 = μ2, rata-rata hasil pre test sama dengan rata-rata hasil post test 

Ha  :μ1 ≠ μ2, rata-rata hasil pre test  tidak sama dengan rata-rata hasil post test 
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Tabel 4.4  Uji Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-test 

Kelompok Eksperimen I 

Data n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Pre Test 10 5,9 
5,05 2,26 

berbeda 

signifikan Post Test 10 8,7 

               

             Menggunakan dengan uji t diperoleh thitung =  5,056206 dan ttabel = 2,26. 

Kriteria penerimaan Ho apabila - ttabel <  thitung < ttabel. Karena thitung berada pada 

daerah penolakan Ho maka Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pre test dan post test pada  kelompok eksperimen I. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa latihan lay up operan teman dengan bounce pass 

berpengaruh terhadap kemampuan tembakan lay up dari kanan pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 3 Batang.  

4.1.2.3 Uji perbedaan hasil pre-test dan post test kelompok eksperimen 2 

Ho :μ1 = μ2, rata-rata hasil pre test sama dengan rata-rata hasil post test 

Ha  :μ1 ≠ μ2, rata-rata hasil pre test  tidak sama dengan rata-rata hasil post test 

 

Tabel 4.5  Uji Perbedaan Hasil Pre-test dan Post-test 

Kelompok Eksperimen II  

Data n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Pre Test 10 5,6 
3,74 2,26 

Berbeda 

Signifikan Post Test 10 7,1 
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Menggunakan dengan uji t diperoleh thitung =  3,737047 dan ttabel = 2,26. 

Kriteria penerimaan Ho apabila - ttabel <  thitung < ttabel. Karena thitung berada pada 

daerah penolakan Ho maka Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

perbedaan pre test dan post test  pada  kelompok eksperimen II. Dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa latihan lay up operan teman dengan over head pass 

berpengaruh terhadap kemampuan tembakan lay up dari kanan pada siswa putra 

peserta ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 3 Batang.  

4.1.2.4 Uji hasil post test kelompok eksperimen 1 dan eksperimen 2 

Ho : μ1 = μ2, rata-rata kelompok eksperimen I sama dengan rata-rata kelompok 

eksperimen II. 

Ha  : μ1 ≠ μ2, rata-rata kelompok eksperimen I  tidak sama dengan rata-rata 

kelompok eksperimen II 

Tabel 4.6  Uji Beda Hasil Post-test 

Kelompok Eksperimen I dan Eksperimen II 

Kelompok n Rata-rata thitung ttabel keterangan 

Eksperimen 1 10 8,7 
5,24 2,1 

Berbeda 

signifikan Eksperimen 2 10 7,1 

 

            Menggunakan dengan uji t diperoleh thitung =  5,2372293 dan ttabel = 2,1. 

Kriteria penerimaan Ho apabila - ttabel <  thitung < ttabel. Karena thitung berada pada 

daerah penolakan Ho maka Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan ada 

perbedaan yang signifikan antara data post-test kelompok eksperimen I dengan 

kelompok eksperimen II.Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh 
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yang signifikan antara latihan lay up operan teman dengan bounce pass dan over 

head pass terhadap kemampuan lay up dari kanan pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 3 Batang. 

Rata-rata hasil post-test kemampuan tembakan lay up dari kanan dari 

kelompok eksperimen I yang dilatih dengan teknik lay up operan teman dengan 

bounce pass  mencapai 8,7 sedangkan kelompok eksperimen II yang dilatih teknik 

lay up operan teman dengan over head pass mencapai 7,1. Dilihat dari perolehan 

rata-rata kemampuan tembakan lay up dari kanan kedua kelompok tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan tembakan lay up pada kelompok eksperimen 1 

lebih tinggi dari pada kemampuan tembakan lay up pada kelompok eksperimen 2. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lay up operan teman dengan bounce 

pass lebih baik dari pada lay up operan teman dengan over head pass terhadap 

kemampuan tembakan lay up dari kanan pada siswa peserta ekstrakurikuler 

bolabasket SMP Negeri 3 Batang.  

 

4.2 Pembahasan 

 Tahap awal sebelum diberi perlakuan, terlebih dahulu dilakukan uji 

homogenitas. Berdasarkan analisis diperoleh bahwa kedua kelompok eksperimen 

homogen. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan menganalisis rata-rata 

kemampuan awal sampel melalui hasil pre test yang telah dilaksanakan. Dari 

analisis uji perbedaan rata-rata yaitu uji dua pihak menunjukan  - ttabel <  thitung < 

ttabel maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok eksperimen mempunyai 

rata-rata kemampuan yang sama artinya kedua kelompok eksperimen berangkat 
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dari kemampuan awal yang sama.  Dengan demikian jika terjadi perbedaan hasil 

latihan setelah perlakuan pada tembakan lay up dari depan, maka perbedaan itu 

semata-mata karena perlakuan tersebut. 

Kedua kelompok setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda yaitu  

diberi latihan lay up operan teman dengan bounce pass pada kelompok 

eksperimen I dan latihan lay up operan teman dengan over head pass  untuk 

kelompok eksperimen II, kedua kelompok tersebut diberi tes akhir tembakan lay 

up dari kanan. Untuk hipotesis 1, berdasarkan uji perbedaan rata-rata yaitu uji dua 

pihak pada kelompok eksperimen I untuk membedakan hasil pre test dan post test, 

terdapat perbedaan yang signifikan. Karena thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak, dan 

Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pre test dan post test 

pada  kelompok eksperimen I (hipotesis 1 diterima). Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa latihan  lay up operan teman dengan bounce pass  berpengaruh 

terhadap kemampuan tembakan lay up dari kanan pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 3 Batang.  

Hipotesis 2, berdasarkan uji perbedaan rata-rata yaitu uji dua pihak pada 

kelompok eksperimen II untuk membedakan hasil pre test dan post test, terdapat 

perbedaan yang signifikan. Karena thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak, dan Ha 

diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pre test dan post test 

pada  kelompok eksperimen II (hipotesis 2 diterima). Dengan demikian dapat 

dijelaskan bahwa latihan lay up operan teman dengan over head pass berpengaruh 

terhadap kemampuan tembakan lay up dari kanan pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 3 Batang. 
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Uji hipotesis 3, analisis hasil penelitian akhir perbedaan rata-rata post test 

kelompok eksperimen I dan kelompok eksperimen II, dilakukan uji perbedaan 

rata-rata yaitu uji dua pihak pada kedua kelompok dan terdapat perbedaan yang 

signifikan. Karena thitung > ttabel, sehingga H0 ditolak, dan Ha diterima. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara data post test kelompok 

eksperimen I dengan kelompok eksperimen II. Dengan demikian dapat dijelaskan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara lay up operan teman dengan bounce 

pass dan lay up operan teman dengan over head pass pada siswa putra peserta 

ekstrakurikuler bolabasket SMP Negeri 3 Batang. 

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

kelompok ternyata rata-rata peningkatan hasil post test pada kelompok 

eksperimen I yang menggunakan latihan lay up operan teman dengan bounce pass 

lebih tinggi dari rata-rata peningkatan hasil post test kelompok eksperimen II 

yaitu latihan lay up operan teman dengan over head pass. Hal ini berarti bahwa 

latihan lay up operan teman dengan bounce pass dari kanan lebih efektif dalam 

meningkatkan hasil tembakan lay up dari kanan dibandingkan dengan latihan lay 

up operan teman dengan over head pass dari kanan pada ekstrakulikuler bola 

basket putra SMP Negeri 3 Batang. 

Secara teoritis teknik lay up operan teman dengan bounce pass merupakan 

tembakan lay up yang dilakukan melalui operan teman terlebih dahulu dengan 

proses kerja sama antara pengoper dan penangkap dengan bola terlebih dahulu 

dipantulkan kemudian ditangkap dan dilanjutkan dengan tembakan lay up yang 

kemungkinan terciptanya angka, sedangkan tembakan lay up operan teman 
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dengan over head pass merupakan tembakan lay up yang dilakukan melalui 

operan teman dengan bola dioper langsung kepenangkap dengan lemparan dari 

atas kepala kepenangkap dengan harapan bola yang dikuasai dapat dilanjutkan 

kesasaran akhir yaitu memasukkan bola kedalam ring dan mencetak angka.  

 

Tabel 4.7  

Kelebihan dan kekurangan lay up operan teman dengan bounce pass 

Kelebihan kekurangan 

1. Mengecoh lawan yang lebih 

tinggi 

2. Bola susah diantisipasi lawan 

 

1.  Penguasaan bola lebih sulit 

apabila pantulan tidak tepat. 

2. Kecepatan bola lebih lambat 

 

 

Tabel 4.8 

Kelebihan dan kekurangan  lay up operan teman dengan over head pass 

kelebihan kekurangan 

1. Kecepatan bola lebih cepat. 

2. Kemungkinan melakukan lay up 

lebih cepat karena bola berada di 

atas. 

1. Mudah diantisipasi lawan 

yang lebih tinggi. 

2. Penguasaan bola lebih sulit 

apabila lemparan terlalu tinggi 

. ( Sumber : wawancara Bagus, 25 September 2010  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa : 

5.1.1 Ada pengaruh pada hasil teknik latihan lay up dengan bounce pass 

terhadap kemampuan lay up dari kanan pada siswa putra peserta 

ekstrakulikuler bola basket SMP N 3 Batang tahun 2010/2011. 

5.1.2 Ada pengaruh pada hasil teknik latihan lay up dengan over head pass 

terhadap kemampuan lay up dari kanan pada siswa putra peserta 

ekstrakulikuler bola basket SMP N 3 Batang tahun 2010/2011. 

5.1.3 Hasil latihan lay up dari kanan menggunakan teknik lay up operan teman 

dengan bounce pass lebih baik dibandingkan dengan menggunakan teknik 

lay up shot terhadap kemampuan lay up operan teman dengan over head 

pass dari kanan pada siswa putra peserta ekstrakulikuler bola basket SMP 

N 3 Batang tahun 2010/2011. 
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5.2 Saran 

 Simpulan di atas , selanjutnya disarankan : 

5.2.1 Kepada Guru penjasorkes, Pelatih dan siswa peserta ekstrakulikuler bola 

basket SMP N 3 Batang  untuk melatih lay up dari kanan menggunakan 

teknik lay up operan teman dengan over head pass .  

5.2.1 Setelah diberikannya beberapa pelatihan tentang latihan lay up diharapkan 

kepada siswa yang dijadikan sampel penelitian dapat terus 

mengembangkan pola gerakan yang telah diajarkan.Bila. 
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DAFTAR NAMA SAMPEL 
SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET PUTRA  

SMP N 3 BATANG 
 

 
 
 
 
   

No  Nama  Kelas 
 1.  Arif Rahman Mutakin  IX 
 2.  Hilda Kurnia  IX 
 3.  Muhammad Adib  IX 
 4.  Wahyu Adi Anggoro  VIII 
 5.  Dian Dwi  VIII 
 6.  Ara Bagaskara  VIII 
 7.  Zaki Yusmawan  VIII 
 8.  Tofik Hidayat  VIII 
 9.  Arif Mirza  VIII 
 10.  Didia Ikzan  VIII 
 11.  Muhammad Husen  VIII 
 12.  Muhammad Hanis  VIII 
 13.  Nabil Habibi  VIII 
 14.  Feriawan  VIII 
 15.  Fikih Surya Wira  VIII 
 16.  Yahya Karisma  VIII 
 17.  Muhammad Husaen  IX 
 18.  Imam Saifudin  IX 
 19.  Ade Irawan  IX 
 20.  Muhammad Tomi Nafal  IX 

Lampiran 1 
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HASIL TES AWAL TEMBAKAN LAY UP DARI SAMPING KANAN 
SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET PUTRA  

SMP N 3 BATANG 
 

N0  NAMA 
HASIL LAY UP SHOT DARI SAMPING 

KANAN  JUMLAH 
1  2  3  4  5  6  7  8 9  10 

1  Arif Rahman Mutakin   1  1  1  1  1  1  1  1 1  1  10 
2  Hilda Kurnia  1  1  1  1  1  1  0  1 1  1  9 
3  Muhammad Adib  1  1  0  1  1  0  0  1 1  0  6 
4  Wahyu Adi Anggoro  1  0  1  1  1  1  1  1 1  0  8 
5  Dian Dwi  1  1  0  1  1  1  1  1 1  1  8 
6  Ara Bagas Kara  1  0  1  0  0  0  0  1 0  1  4 
7  Zaki Yusmawan  1  1  0  0  1  0  1  0 1  1  6 
8  Tofik Hidayat  1  0  1  0  0  1  0  0 1  0  4 
9  Arif Mirza  1  1  1  0  1  0  1  1 0  1  7 
10  Didia Ikzan  0  1  0  0  1  1  0  1 0  0  4 
11  Muhammad Husen  0  0  1  1  0  0  1  0 0  1  4 
12  Muhammad Hanis  1  0  0  1  0  1  1  0 1  0  5 
13  Nabil Habibi  1  0  1  0  1  1  0  1 0  1  6 
14  Feriawan  1  0  1  0  1  0  1  1 0  0  5 
15  Fikih Surya Wira  0  1  0  1  0  1  1  0 0  1  5 
16  Yahya Karisma  1  0  1  0  1  0  0  1 1  0  5 
17  Muhammad Husaen  1  0  0  1  0  1  1  0 0  0  4 
18  Imam Saifudin  1  0  0  0  1  1  0  0 0  0  3 
19  Aditia Ariarya  1  1  0  1  1  1  1  1 1  1  9 

20  Muhammad Tomi 
Nafal  0  0  1  0  0  1  1  0 0  0  3 
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DATA TES AWAL (PRE TEST) BERDASARKAN RANGKING 
SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET PUTRA  

SMP N 3 BATANG 
 

No  No. Tes  Nama  Hasil 

1  1  Arif Rahman Mutakin  10 

2  2                      Hilda Kurnia  9 

3  19                     Aditia Ariarya  9 

4  4               Wahyu Adi Anggoro  8 

5  5  Dian Dwi  8 

6  9  Arif Mirza  7 

7  3                  Muhammad Adib  6 

8  7  Zaki Yusmawan  6 

9  13  Nabil Habibi  6 

10  12  Muhammad Hanis  5 

11  14  Feriawan  5 

12  15  Fikih Surya Wira  5 

13  16                     Yahya Karisma  5 

14  6  Ara Bagaskara  4 

15  8  Tofik Hidayat  4 

16  10  Didia Iksan          4 

17  11  Muhammad Husen  4 

18  17  Muhammad Husaen  4 

19  18  Imam Saifudin  3 

20  20  Muhammad Tomi Nafal  3 
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DATA MATCHING HASIL TES AWAL (PRE TEST) 
SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA BASKET PUTRA  

SMP N 3 BATANG 
 
 

No 
No 
Tes 

Hasil 
Tes 

Rumus 
Match  Matching

Pasangan 
Tes 

Pasangan 
Hasil 

1  1  10  A  A – B  1‐2  10‐9 
2  2  9  B 
3  19  9  B 

A – B  4‐19  8‐9 4  4  8  A 
5  5  8  A 

A – B  5‐9  8‐7 
6  9  7  B 
7  3  6  B  A – B  7‐3  6‐6 
8  7  6  A 
9  13  6  A  A – B  13‐12  6‐5 
10  12  5  B 
11  14  5  B 

A – B  15‐14  5‐5 12  15  5  A 
13  16  5  A 

A – B  16‐6  5‐4 14  6  4  B 
15  8  4  B  A – B  10‐8  4‐4 
16  10  4  A 
17  11  4  A  A – B  11‐17  4‐4 
18  17  4  B 
19  18  3  B 

A – B  20‐18  3‐3 20  20  3  A 
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DATA HASIL MATCHING UNTUK  
KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

 
KELOMPOK EKSPERIMEN I  KELOMPOK EKSPERIMEN II 

No  Nama  Hasil 
Tes 

No  Nama  Hasil 
Tes Urut  Tes  Urut  Tes

1  1  Arif Rahman 
Mutakin  10  1  2  Hilda Kurnia  9 

2  4  Wahyu Adi 
Anggoro  8  2  19  Aditia Ariarya  9 

3  5  Dian Dwi  8  3  9  Arif Mirza  7 
4  7  Zaki Yusmawan  6  4  3  Muhammad Adib  6 
5  13  Nabil Habibi  6  5  12  Muhammad Hanis  5 
6  15  Fikih Surya Wira  5  6  14  Feriawan  5 
7  16  Yahya Karisma  5  7  6  Ara Bagaskara  4 
8  10  Didia Iksan  4  8  8  Tofik Hidayat  4 

9  11  Muhammad Husen  4  9  17  Muhammad 
Husaen  4 

10  20  Muhammad Tomi 
Nafal  3  10  18  Imam Saifudin  3 

      Jumlah  59         Jumlah  56 
 
EKSPERIMEN 1 = LAY UP OPERAN TEMAN DENGAN BOUNCE PASS 
EKSPERIMEN 2 = LAY UP OPERAN TEMAN DENGAN OVER HEAD PASS 
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HASIL TES AKHIR (POST TEST) PADA KELOMPOK EKSPERIMEN 1  

 

 

 
 

 
 

Nomor  
Nama 

Hasil Tes 
Jumlah 

Urut  Tes  1  2 3 4 5 6 7  8  9  10 

1  1  Arif Rahman 
Mutakin  1  1 1 1 1 1 1  1  1  1  10 

2  4  Wahyu Adi 
Anggoro  1  1 1 1 1 1 1  0  1  1  9 

3  5  Dian Dwi  1  1 1 1 1 1 0  1  1  1  9 

4  7  Zaki 
Yusmawan  1  1 1 1 1 0 1  1  1  1  9 

5  13  Nabil Habibi  1  1 1 1 1 1 1  1  1  0  9 

6  15  Fikih Surya 
Wira  1  0 1 1 1 1 1  0  0  1  7 

7  16  Yahya Karisma 1  1 1 0 1 1 1  1  1  1  9 

8  10  Didia Ikzan  1  0 1 1 1 1 0  1  1  1  8 

9  11  Muhammad 
Husen  1  1 1 1 1 1 1  0  1  1  9 

10  20  Muhammad 
Tomi Nafal  1  1 0 1 0 1 1  1  1  1  8 

     
               

   
 

    JUMLAH                                                                                 87                      

Lampiran 6 
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HASIL TES AKHIR (POST TEST) PADA KELOMPOK EKSPERIMEN 2  

 
 

Nomor 
Nama 

Hasil Tes 
Jumlah Urut  Tes  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1  2  Hilda Kurnia  1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  10 
2  19  Aditia Ariarya  1 0  1  1  1  1  0  1  1  1  8 
3  9  Arif Mirza  1 1  1  1  0  1  1  1  1  0  8 
4  3  Muhammad Adib  1 1  0  1  1  1  1  0  1  1  8 
5  12  Muhammad Hanis 1 1  1  0  1  0  1  1  0  0  6 
6  14  Feriawan  1 0  1  1  0  1  0  0  1  1  6 
7  6  Ara Bagaskara  1 1  0  1  1  0  1  1  1  0  7 
8  8  Tofik Hidayat  1 0  1  0  0  1  1  0  1  0  5 

9  17  Muhammad 
Husaen  1 1  0  1  0  1  0  1  1  1  7 

10  18  Imam Saifudin  1 0  1  0  1  0  1  1  0  1  6 
     

Jumlah  71 
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DATA HASIL TES AKHIR (POST TEST) UNTUK  
KELOMPOK EKSPERIMEN I DAN EKSPERIMEN II 

 
KELOMPOK EKSPERIMEN I  KELOMPOK EKSPERIMEN II 

No  Nama  Hasil 
Tes 

No  Nama  Hasil 
Tes Urut  Tes  Urut  Tes 

1  1  Arif Rahman 
Mutakin  10  1  2  Hilda Kurnia  10 

2  4  Wahyu Adi Anggoro  9  2  19  Aditia Ariarya  8 
3  5  Dian Dwi  9  3  9  Arif Mirza  8 
4  7  Zaki Yusmawan  9  4  3  Muhammad Adib  8 
5  13  Nabil Habibi  9  5  12  Muhammad Hanis  6 
6  15  Fikih Surya Wira  7  6  14  Feriawan  6 
7  16  Yahya Karisma  9  7  6  Ara Bagaskara  7 
8  10  Didia Ikzan  8  8  8  Tofik Hidayat  5 
9  11  Muhammad Husen  9  9  17  Muhammad Husaen  7 

10  20  Muhammad Tomi 
Nafal   8  10  18  Imam Saifudin  6 

     Jumlah  87        Jumlah  71 
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Tes Uji Coba Tembakan Lay up dari kanan (Pertama) 
Club Bola Basket H2O Kab.Batang 

 
No.  Nama  Tes lay up shoot dari kanan Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 1.   Galih  1 1 0 1 1 1 0 1 6 

 2.   Sagak  1 1 1 0 1 0 1 1 6 

 3.   Harno 1 1 0 1 0 1 0 0 4 

 4.   Briyan 1 1 1 1 1 0 1 0 6 

 5.   Frizki  1 1 1 1 1 1 0 1 7 

 6.   Rekos  1 1 1 1 1 1 1 0 7 

 7.   Yuda  1 0 1 1 0 1 0 1 5 

 8.   Adit  0 1 1 1 1 0 1 0 6 

 9.   Budi  1 1 0 1 1 1 0 1 6 

 10.   Adhiatma  1 1 1 0 1 0 1 1 6 

    Jumlah 59 
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Tes Uji Coba Tembakan Lay Up dari kanan (Kedua) 
Club Bola Basket H2O Kab. Batang 
 

No.  Nama 

Tes lay up shoot dari kanan Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8   

 1.   Galih  1 1 1 1 0 1 1 1  7 

 2.  Sagak 1 1 0 1 1 1 0 1  6 

 3.   Harno 1 1 1 1 0 1 1 0  6 

 4.   Briyan 1 1 1 1 1 0 1 1  7 

 5.   Friski 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

 6.   Rekos 1 1 1 1 1 1 1 1  8 

 7.   Yuda  1 1 1 0 1 1 0 1  6 

 8.   Adit  1 1 1 1 1 0 1 1  7 

 9.   Budi  1 1 1 1 1 1 1 1  8 

 10.   Adhiatma   1 1 1 1 1 1 1 1  8 

    Jumlah   71 
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RELIABILITAS HASIL TES TEMBAKAN LAY UP SHOOT CLUB BOLA BASKET H2O 
KAB. BATANG YANG DIKORELASI 

 
 

No  Nama  X1  X2  2X 2Y   (X).(Y) 

1.   Galih  6  7  36  49  42 

2.   Sagak  6  6  36  36  36 

3.   Harno  4  6  16  36  24 

4.   Briyan  6  7  36  49  42 

5.   Friski  7  8  49  64  56 

6.   Rekos  7  8  49  64  56 

7.   Yuda  5  6  25  36  30 

8.   Adit  6  7  36  49  42 

9.  Budi  6  8  36  64  48 

10.  Adhiatma  6  8  36  64  48 

                   

N=10  Jumlah  59  71  355  511  424 
 
 

Rumus  
  

     rxy = 
( )( )

( )( ) ( )( )2222 ...

.

yyNxxN

yxxyN

∑−∑∑−∑

− ∑∑∑  

 
Suharsimi Arikunto (2006 : 274 ) 

 
Keterangan : 
rxy      = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

N        = banyaknya peserta tes 
     = jumlah skor per item 
    = jumlah skor total 
   = jumlah kuadrat skor item 
    = jumlah kuadrat skor total 
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Maka : 
 

rxy   =  
( )( )

( )( ) ( )( )2222 ...

.

yyNxxN

yxxyN

∑−∑∑−∑

− ∑∑∑  

 

=  
( )( )

( )( ) ( )( )22 71511.10.59355.10

7159424.10

−−

−  

 

   =  
( )( )50415110.34813550

41894240
−−

−  

=  
4761
51

 

rxy   =   0.739 

 
 

Tabel Interprestasi Nilai 

 
  Suharsimi Arikunto (2006 : 276 ) 
 
Dengan nilai rxy = 0,739, maka interprestasi reliabilitas untuk instrumen ini adalah 
cukup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besar Nilai r   Interprestasi  
0,800 s/d 1,00  Tinggi 
0,600 s/d 0,800  Cukup 
0,400 s/d 0,600  Agak Rendah 
0,200 s/d 0,400  Rendah 
0,000 s/d 0,200  Sangat Rendah 

   ( Tidak Berkorelasi ) 
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Uji t terhadap hasil pre test (data awal) 

Hipotesis 

Ho : μ1 = μ2,       rata-rata kelompok eksperimen I sama dengan rata-rata 

kelompok  eksperimen II. 

Ha  : μ1 ≠ μ2,   rata-rata kelompok eksperimen I tidak sama dengan rata-rata 

kelompok II. 

Uji hipotesis 

Untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan rumus: 

 

Ho diterima apabila ‐ ttabel <  thitung < ttabel 

No 
Pasangan No 

Tes  X1  X2  D  d  d2 
1  1‐2  10  9  3  2.5  6.25 
2  4‐19  8  9  ‐1  ‐1.5  2.25 
3  5‐9  8  7  0  0.5  0.25 
4  7‐3  6  6  1  ‐0.5  0.25 
5  13‐12  6  5  0  0.5  0.25 
6  15‐14  5  5  1  ‐0.5  0.25 
7  16‐6  5  4  0  0.5  0.25 
8  10‐8  4  4  1  ‐0.5  0.25 
9  11‐17  4  4  0  ‐0.5  0.25 
10  20‐18  3  3  0  ‐0.5  0.25 

JUMLAH     59  56  5  0  10.5 
Rata‐rata     5.9 5.6 0.5     
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  2,1

Daerah 
penerimaan Ho 

  –2,1 1.4

  

405565 

 

Pada α = 5% dan dk = (n1 + n2 ‐ 2) = (10 + 10 – 2 = 18 diperoleh t(0,975)(18) = 2,1 

 

 

 

 

Karena t hitung berada pada daerah penerimaan Ho, maka dapat disimpulkan 

tidak ada perbedaan hasil pre test 
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Uji Hipotesis 1/ Uji t hasil pre test dan post test eksperimen 1 

Hipotesis 

Ho : μ1 = μ2,    rata-rata hasil pre test sama dengan rata-rata hasil post test 

Ha  : μ1 ≠ μ2,  rata-rata hasil pre test tidak sama dengan rata-rata hasil post 

test. 

Uji hipotesis 

Untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan rumus: 

 

Ho diterima apabila ‐ ttabel <  thitung < ttabel 

 

No  responden PRE POST D d  d2

1  1  10  10  0  ‐2.8  7.84 

2  4  8  9  1  ‐1.8  3.24 

3  5  8  9  1  ‐1.8  3.24 

4  7  6  9  3  0.2  0.04 

5  13  6  9  3  0.2  0.04 

6  15  5  7  2  ‐0.8  0.64 

7                16  5  9  4  1.2  1.44 

8  10  4  8  4  1.2  1.44 

9  11  4  9  5  2.2  4.84 

10  20  3  8  5  2.2  4.88 

JUMLAH  59 87 28 0  27.6

Rata‐rata     5.9 8.7 2.8   
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5.05

Daerah 
penerimaan Ho 

  –2,2   2,2

 

 

 

Pada α = 5% dan dk = 10 – 1 = 9 diperoleh t(0,975)(18) = 2,2  �

 

 

 

 

 

Karena t hitung berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan hasil pre test post test pada kelompok eksperimen I. 
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Uji Hipotesis 2/ Uji t hasil  pre test dan post test eksperimen 2 
 

Hipotesis 

Ho : μ1 = μ2,    rata-rata hasil pre test sama dengan rata-rata hasil post test 

Ha  : μ1 ≠ μ2,  rata-rata hasil pre test tidak sama dengan rata-rata hasil post 

test. 

Uji hipotesis 

Untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan rumus: 

 

Ho diterima apabila ‐ ttabel <  thitung < ttabel 

No  Responden PRE POST D d  d2

1  2  9  10  1 ‐0.5  0.25

2  19  9  8  ‐1 ‐2.5  6.25

3  9  7  8  1 ‐0.5  0.25

4  3  6  8  2 0.5  0.25

5  12  5  6  1 ‐0.5  0.25

6  14  5  6  1 ‐0.5  0.25

7  6  4  7  3 1.5  0.25

8  8  4  5  1 ‐0.5  0.25

9  17  4  7  3 1.5  0.25

10  18  3  6  3 1.5  0.25

JUMLAH  56 71 15 0  14.5

Rata‐rata     5.6 7.1 1.5      
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3.73

Daerah 
penerimaan Ho 

  –2,2   2,2

 

 

 

 

Pada α = 5% dan dk = 10 – 1 = 9 diperoleh t(0,975)(18) = 2,2  �

 

 

 

 

 

Karena t hitung berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan hasil pre test post test pada kelompok eksperimen II. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 

 

Uji Hipotesis 3/ Uji t hasil post test eksperimen 1 dan eksperimen 2 
 

Hipotesis 

Ho : μ1 = μ2,    rata-rata kelompok eksperimen I sama dengan rata-rata 

kelompok  eksperimen II. 

Ha  : μ1 ≠ μ2,  rata-rata kelompok eksperimen I tidak sama dengan rata-rata 

kelompok II. 

Uji hipotesis 

Untuk menguji hipotesis tersebut menggunakan rumus: 

 

Ho diterima apabila ‐ ttabel <  thitung < ttabel 

No 

Pasangan No 

Tes  X1  X2  D  d  d2 

1  1‐2  10 10 0 ‐1.6  2.56 

2  4‐19  9 8 1 ‐0.6  0.36 

3  5‐9  9 8 1 ‐0.6  0.36 

4  7‐3  9 8 1 ‐0.6  0.36 

5  13‐12  9 6 3 1.4  1.96 

6  15‐14  7 6 1 ‐0.6  0.36 

7  16‐6  9 7 2 0.4  0.16 

8  10‐8  8 5 3 1.4  1.96 

9  11‐17  9 7 2 0.4  0.16 

10  20‐18  8 6 2 0.4  0.16 

JUMLAH  87 71 16 0  8.4 

Rata‐rata     8.7 7.1 1.6      
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Pada α = 5% dan dk = (n1 + n2 ‐ 2) = (10 + 10 – 2 = 18 diperoleh t(0,975)(18) = 2,1 

 

 

 

 

 

 

Karena t hitung berada pada daerah penolakan Ho, maka dapat disimpulkan ada 

perbedaan hasil post test antara kedua kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.23

Daerah 
penerimaan Ho 

   –2,1   2,1
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Lampiran 16 



78 
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PROGRAM LATIHAN 
LATIHAN TEMBAKAN LAY UP SHOT  OPERAN TEMAN DENGAN BOUNCE PASS DAN 

OVER HEAD PASS  

NO  HARI/TANGGAL 
KEGIATAN 

EKPERIMEN 1  EKSPERIMEN 2 
    PRE EKSPERIMEN TEST 

 
1  Kamis,15  Juli 

2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 2 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
    

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 2 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

2  Sabtu,17 Juli 2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 2 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 2 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

3  Selasa,20  Juli 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 2 set 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 2 set 
   Melakukan lay up melalui 

Lampiran 18
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   Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass 

 
c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 

operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

 
c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 
 
 

4  Kamis,22  Juli 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

5  Sabtu,24  Julu 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
    Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  over  head  pass 
terlebih dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

6  Selasa,27  Juli 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari kelilinglapangan 5x
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari kelilinglapangan5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
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   10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

   10 x 3 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

 
c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

7  Kamis,29  Juli 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
    Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
 10 x 3 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 
 

8  Sabtu,31 Juli 2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
      Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan bounce pass 

 
c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
    Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  over  head  pass 
terlebih dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

9  Selasa,  3  Agustus 
2010 
15.30‐17.30 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
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   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 
 

   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

10  Kamis,  5  Agustus 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
  10 x 3 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

11  Sabtu,  7  Agustus 
2020 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
      10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
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12  Selasa,  10 
Agustus 2010 
15.30‐17.30 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

13  Kamis,  12  Agustu 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
      10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3set 
  Melakukan  lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu. 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

14  Sabtu, 14 Agustus 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
         10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu 

c.Penenangan: 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
 10 x 3 set 
  Melakukan lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
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   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

   ‐Koreksi 
 

15  Kamis, 19 Agustus 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari  keliling  lapangan 
5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
            10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan 5x 
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3 set 
  Melakukan lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 
 

16  Sabtu, 21 Agustus 
2010 
15.30‐17.00 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan  
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
               10 x 3 set 
  Melakukan  lay  up 
melalui  operan  teman 
dengan  bounce  pass 
terlebih dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

a.Pemanasan: 
   ‐Lari keliling lapangan  
   ‐Stretching 
   ‐Senam 
b.Latihan inti: 
   10 x 3set 
  Melakukan lay up melalui 
operan  teman  dengan 
over  head  pass  terlebih 
dahulu 

c.Penenangan: 
   ‐Pelemasan 
   ‐Koreksi 
 

    POST TEST 
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Teknik underhand lay up shot 
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Teknik overhead lay up shot 

 
Foto bersama sampel 


