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SARI 

 
Krisnawan Laksito Adi, Pengaruh Latihan Jump Shoot Sudut 450 Dan 1350 
Terhadap Hasil Jump Shoot Pemain Bolabasket Putra Ngaliyan Basketball 
Center Kota Semarang Tahun 2011. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 1) Apakah ada pengaruh latihan 
jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra 
Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011 ?, 2) Latihan manakah 
yang lebih baik antara jump shoot sudut 450 dengan jump shoot sudut 1350 
terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center 
kota Semarang tahun 2011 ?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk :               
1) Mengetahui adanya pengaruh latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap 
hasil jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota 
Semarang tahun 2011, 2) Mengetahui pengaruh latihan mana yang lebih baik 
antara jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil jump shoot pemain 
bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

Metode yang digunakan metode eksperimen dengan pola matched by 
subject atau disebut pola M-S. Populasi dalam skripsi ini yaitu pemain bolabasket 
putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011 yang berjumlah     
25 pemain. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive sample, 
diambil sampel 20 pemain. Variabel yang digunakan variabel bebas yaitu latihan 
jump shoot dari sudut 450 dan 1350, sedangkan variabel terikatnya adalah 
peningkatan kemampuan jump shoot dalam permainan bolabasket. Instrumen 
yang digunakan adalah tes jump shoot yang sebelumnya sudah dilakukan tes uji 
coba dan didapat nilai validitas 0,711 dan nilai reliabilitas 0,831, maka instrumen 
dalam penelitian ini valid dan reliabel. Analisis data menggunakan rumus t-test. 

Hasil penelitian menggunakan rumus t-test diperoleh nilai latihan jump 
shoot sudut 450 terhadap hasil jump shoot t-hitung 6,132, dengan taraf signifikansi 
5% diperoleh t-tabel 2,262, t-hitung 6,132 > t-tabel 2,262, berarti ada pengaruh 
hasil latihan jump shoot sudut 450 terhadap hasil jump shoot. Hasil penelitian 
menggunakan rumus t-test diperoleh nilai latihan jump shoot sudut 1350 terhadap 
hasil jump shoot t-hitung 4,784, dengan taraf signifikansi 5% diperoleh t-tabel 
2,262, t-hitung 4,784 > t-tabel 2,262, berarti ada pengaruh hasil latihan jump shoot 
sudut 1350 terhadap hasil jump shoot. Mean post test kelompok eksperimen adalah 
4 sedangkan mean post test kelompok kontrol adalah 3,5. Sehingga, latihan jump 
shoot sudut 450 lebih baik dibandingkan latihan jump shoot sudut 1350. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa latihan 
jump shoot sudut 450 dan 1350 sama-sama dapat meningkatkan kemampuan jump 
shoot, namun menurut penghitungan statistik latihan jump shoot sudut 450 lebih 
baik dari pada latihan jump shoot sudut 1350 dalam meningkatkan kemampuan 
jump shoot pada pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota 
semarang tahun 2011. Saran bagi pelatih, sebaiknya memberikan latihan jump 
shoot sudut 450 dan 1350 kepada para pemain dalam meningkatkan kemampuan 
jump shoot. 
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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. Salah satu cabang olahraga yang dewasa ini semakin 

populer di Indonesia adalah bolabasket. Olahraga bolabasket merupakan olahraga 

permainan bola besar yang banyak diminati dan perkembangannya sangat pesat, 

terbukti permainan ini banyak digemari dari segala usia, golongan dan ukuran. 

Melalui kegiatan bolabasket yang mengandalkan permainan tim, mereka banyak 

memperoleh manfaat khususnya dalam hal perkembangan fisik, mental, dan sosial 

yang baik. 

Banyak manfaat yang didapat dengan bertubuh tinggi tapi tidak menutup 

kemungkinan juga orang bertubuh pendek atau kecil untuk berprestasi dalam 

olahraga ini, asalkan mempunyai kemauan keras untuk berlatih dengan 

meningkatkan kualitas fisik dan teknik. Banyaknya kompetisi yang diadakan 

sepanjang tahun terutama dikalangan remaja, pelajar, dan mahasiswa 

menyebabkan para pembina dan pelatih bolabasket terus memperbaiki kualitas 

pemainnya agar dapat mendapatkan hasil yang terbaik. 

Terdapat beberapa faktor untuk meningkatkan prestasi bolabasket di 

Indonesia yang perlu diperhatikan dan membutuhkan perhatian diberbagai sektor, 
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diantaranya kondisi fisik pemain, teknik, dan taktik atau strategi. PERBASI 

(Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia) sebagai induk organisasi bolabasket 

perlu memperhatikan faktor pendukung lainnya yaitu sarana dan prasarana, 

kualitas pelatih serta penelitian ilmiah tentang bolabasket. Induk organisasi 

PERBASI ini diharapkan dapat mengembangkan olahraga bolabasket di Indonesia 

jauh lebih maju karena ada suatu organisasi yang bertujuan mengembangkan 

olahraga bolabasket mulai dari pusat (PB PERBASI), area tingkat I oleh pengurus 

daerah (Pengda), sampai ke pelosok tanah air di daerah tingkat II oleh pengurus 

cabang (Pengcab) (A. Sarumpaet, 1992:202). 

Bolabasket dimainkan oleh dua (2) tim yang masing-masing terdiri dari 

lima (5) pemian. Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak angka ke 

keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka. 

Pertandingan dikontrol oleh wasit, petugas meja, dan seorang commissioner, jika 

hadir (Perbasi, 2010:1). Teknik dasar bolabasket dibagi menjadi teknik melempar 

dan menangkap, teknik menggiring bola, teknik menembak, teknik gerakan 

berporos, teknik lay up shoot dan teknik merayah (Imam Sodikun, 1992:48). 

Teknik dasar mencakup footwork (gerakan kaki), shooting (menembak), passing 

(operan) dan menangkap, dribble, rebound, bergerak dengan bola, bergerak tanpa 

bola dan bertahan (Hall Wissel, 2000:2). Diantara salah satu teknik dasar 

bolabasket yang dianggap paling efektif untuk mencetak angka adalah shooting. 

Shooting adalah skill dasar bolabasket yang paling dikenal dan paling 

digemari. Mengapa ? Karena pada dasarnya setiap pemain pasti punya naluri 

untuk mencetak skor (Danny Kosasih, 2008:46). Keterampilan ini merupakan 
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suatu keterampilan yang memberikan hasil yang nyata secara langsung. Selain itu, 

memasukkan bola ke dalam keranjang merupakan inti dari strategi permainan 

bolabasket. Keterampilan menembak merupakan suatu keterampilan yang sangat 

penting dan untuk dapat melakukan tembakan yang baik, perlu dilakukan teknik-

teknik menembak yang betul. 

Melakukan tembakan/ shooting dalam permainan bolabasket memerlukan 

gerakan yang kompleks meliputi gerakan tungkai, tubuh, lengan dan gerakan 

lompatan vertikal ke atas. Jauh dekatnya tembakan, dipengaruhi oleh posisi 

pemain dari ring dan jangkauan lengan pemain. Sehingga, apabila jarak tembakan 

semakin jauh, maka pemain harus melakukan teknik shooting yang lebih kuat dan 

tepat. Untuk melaksanakan tembakan tersebut dibutuhkan adanya sinkronisasi 

antara kaki, punggung, bahu, siku tembakan, kelenturan pergelangan dan jari 

tangan. 

Menurut Imam Sodikun (1992:90), di dalam permainan bolabasket 

tembakan dibagi menjadi dua yaitu tembakan lapangan dan tembakan hukuman. 

Tembakan lapangan adalah suatu percobaan memasukkan bola ke keranjang 

lawan selama dalam waktu permainan/ pertandingan. Tembakan ini dilakukan 

oleh siapapun pemain penyerang dari daerah manapun di dalam lapangan sesuai 

dengan peraturan. Sedangkan tembakan hukuman atau tembakan bebas ini adalah 

merupakan hadiah yang diberikan kepada pemain untuk mencetak satu angka. 

Tembakan tanpa rintangan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis 

tembakan bebas sesuai ketentuan. Tembakan dilakukan dalam waktu paling lama 

5 detik, dimulai sejak bola diberikan oleh wasit kepada pemain yang akan 
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melakukan tembakan. Hal inilah yang membedakan, antara tembakan lapangan 

dengan tembakan hukuman yang tempat menembaknya sudah ditentukan. 

Setiap tahun pasti ada banyak pertandingan-pertandingan bolabasket yang 

diadakan diberbagai daerah oleh klub bolabasket, sekolah, maupun perguruan 

tinggi. Klub bolabasket Ngaliyan Basketball Center (NBC) kota Semarang, 

merupakan salah satu klub yang aktif berpartisipasi dalam setiap pertandingan 

bolabasket yang ada di kota Semarang. Baik yang sifatnya resmi maupun tidak 

resmi atau hiburan, seperti streetball, three on three, crush bone. Pertandingan 

tersebut biasanya untuk entertainment, tetapi juga bisa digunakan untuk mencari        

bibit-bibit yang berbakat. Klub NBC berlatih seminggu 4 kali, setiap hari Senin, 

Rabo, Jum’at sore pukul 16.00 WIB sampai 20.00 WIB dan Minggu pagi pukul 

06.30 WIB sampai 09.00 WIB. Klub ini berlatih di lapangan basket kecamatan 

Ngaliyan, latihan yang diberikan meliputi fundamental teknik, fisik, taktik, dan 

strategi. Latihan tersebut sudah diprogram sebelumnya oleh pelatih, sehingga 

mereka berlatih sesuai program. 

Bersamaan dengan penulis yang sedang menjalankan mata kuliah Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di klub Ngaliyan Basketball Center, penulis juga 

berencana untuk mengadakan penelitian ditempat tersebut. Waktu dua minggu, 

cukup bagi penulis untuk mengamati jalannya latihan para pemain klub Ngaliyan 

Basketball Center. Setelah penulis mengamati dan menanyakan pada pelatih, 

ternyata materi teknik jump shoot pada pemain klub Ngaliyan Basketball Center 

jarang diberikan. Ini dapat diamati, dari persentase masuknya bola yang kurang 

begitu baik. Dari situlah, penulis tertarik untuk melakukan eksperimen mengenai 
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jump shoot kepada pemain klub Ngaliyan Basketball Center. Setelah penulis 

mendiskusikan dengan pelatih, akhirnya pelatihpun menerima usulan penulis 

untuk memberikan treatment perihal tembakan jump shoot kepada pemain klub 

NBC kelompok umur 18-26 tahun atau pada tingkat “Senior”. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul penelitiannya sebagai 

berikut : 

“Pengaruh Latihan Jump Shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil Jump Shoot 

Pemain Bolabasket Putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang Tahun 

2011”. 

Alasan penulis memilih judul tersebut adalah : 

1. Teknik shooting merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan 

bolabasket dan setiap pemain dituntut bisa melakukannya. 

2. Teknik jump shoot merupakan teknik lanjutan dari shooting, yang sudah 

diberikan pada tingkat senior. 

Penulis berpendapat klub Ngaliyan Basketball Center (NBC) adalah 

sampel yang cocok untuk penelitian ini karena klub tersebut masih dalam 

perkembangan. Selain itu, agar klub Ngaliyan Basketball Center tersebut dapat 

meningkatkan prestasi olahraga khususnya dalam cabang olahraga bolabasket. 

1.2 Permasalahan 

Sesuai dengan uraian yang ada pada pemilihan judul, maka muncul 

permasalahan sebagai berikut : 

1.2.1 Apakah ada pengaruh latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil 

jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota 

Semarang tahun 2011 ? 



6 
 

 
 

1.2.2 Latihan manakah yang lebih baik antara jump shoot sudut 450 dengan jump 

shoot sudut 1350 terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra 

Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dicapai, maka tujuan 

pelaksanaan penelitian ini adalah untuk : 

1.3.1 Mengetahui adanya pengaruh latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 

terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball 

Center kota Semarang tahun 2011. 

1.3.2 Mengetahui pengaruh latihan mana yang lebih baik antara jump shoot 

sudut 450 dan 1350 terhadap hasil tembakan jump shoot pemain bolabasket 

putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

1.4 Penegasan Istilah 

Berkaitan dengan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

dan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan penafsiran mengenai judul 

skripsi serta memperoleh gambaran yang jelas mengarah pada tujuan penelitian, 

berikut adalah istilah-istilah yang akan ditegaskan dalam penelitian ini. Antara 

lain : 

1.4.1 Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang atau 

benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang    

(Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:849). Berkaitan dengan 

judul penelitian, maka pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh latihan jump 
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shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra 

Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

1.4.2 Latihan 

Latihan adalah suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara 

berulang-ulang dan kian hari jumlah beban latihan makin bertambah (Tohar, 

2008:1). Yang dimaksud latihan dalam penelitian ini adalah  latihan jump shoot 

sudut 450 dan 1350. 

1.4.3 Jump Shoot 

Jump Shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat 

melakukan shooting, dimana bola dilepaskan pada titik tertinggi lompatan. Ada 

yang perlu perhatikan saat melakukan jump shoot, yakni pemain harus mulai dari 

lantai (quick stance) lalu melompat dan menjaga verticality (Danny Kosasih, 

2008:51). 

1.4.4 Sudut 450 dan 1350 

Sudut adalah penjuru; pojok; bangun yang dibuat oleh dua garis yang 

berpotongan di sekitar titik potongnya (Tim penyusun Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2007:1097). 450 adalah sudut lancip yang besarnya kurang dari 900 dan 

1350 adalah sudut tumpul yang besarnya lebih dari 900. Yang dimaksud sudut 450 

dan 1350 dalam penelitian ini adalah metode latihan dimana posisi pemain yang 

akan melakukan jump shoot dari sudut 450 dan 1350 dengan target tembakan 

papan pantul. 
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1.4.5 Hasil 

Munurut Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, hasil adalah 

sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dsb) (2007:391). Dari pendapat tersebut, 

hasil dalam penelitian ini adalah sesuatu yang timbul dari perbedaan metode 

latihan antara jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap peningkatan kemampuan 

jump shoot dalam permainan bola basket. 

1.4.6 Pemain Bolabasket Putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang 

Tim bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang adalah 

pemain yang ada di kota Semarang yang sedang di bina prestasinya dalam bidang 

olahraga, khususnya dalam olahraga bolabasket. Pemain yang digunakan dalam 

penelitian ini kelompok umur 18-26 tahun atau tingkat senior, yang berjumlah 20 

pemain/ sampel. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu : 

1.5.1 Diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pelatih dan pembina 

olahraga khususnya olahraga bolabasket, dalam menentukan metode 

latihan teknik jump shoot dengan posisi sudut dan sisi tembakan yang 

berbeda. 

1.5.2 Hasil penelitian ini juga diharapkan, dapat dijadikan sebagai bahan 

pembanding untuk penelitian lebih lanjut. 

1.5.3 Dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi pelatih, pemain, 

serta penulis. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Permainan Bolabasket 

Bolabasket dimainkan oleh dua (2) tim yang masing-masing terdiri dari 

lima (5) pemian. Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak angka   

ke keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka (Perbasi, 

2010:1). Lapangan permainan harus rata, memiliki permukaan keras yang bebas 

dari sesuatu yang menghalangi dengan ukuran panjang 28 m dan lebar 15 m yang 

diukur dari sisi dalam garis batas (Perbasi, 2010:1). Berikut gambar lapangan  

bolabasket : 

 

Gambar 1. Lapangan Bolabasket 

(Perbasi, 2010:3) 
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Pemain dalam bolabasket dibolehkan pada posisi apapun, posisi yang 

paling umum pada tim dengan 5 pemain adalah pemain 1 sebagai point guard  

(best ball handler), pemain 2 sebagai shooting guard (best outsider), pemain 3 

sebagai small forward (versatile inside dan outside player), pemain 4 sebagai 

power forward  (strong rebounding forward), dan pemain 5 sebagai pemain 

tengah (inside score, rebounder dan shoot blocker) (Hall Wissel, 2000:2). 

2.1.2 Teknik Dasar Permainan Bolabasket 

Teknik dasar merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam 

pencapaian suatu prestasi. Karena pemahaman teknik dasar yang baik, 

dimungkinkan pemain dapat menampilkan suatu permainan yang bermutu 

sehingga dapat menjadi suatu tontonan atau hiburan yang menarik. Teknik dasar 

yang baik juga memudahkan pemain dalam menerima instruksi dari pelatih, 

karena dalam permainan bolabasket ini merupakan olahraga yang memiliki 

berbagai macam teknik gerakan. 

Bolabasket merupakan permainan yang gerakannya kompleks yaitu 

gabungan dari jalan, lari, lompat dan unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, 

kelenturan dan lain-lain (Imam Sodikun, 1992:35). Dalam hal ini berarti, 

gerakannya terdiri dari gabungan unsur gerak yang terkoordinasi dengan baik. 

Oleh karena itu, penguasaan gerak yang baik harus dilakukan agar dapat 

menciptakan suatu gerakan yang baik pula. Sehingga, penguasaan terhadap teknik 

dasar dalam permainan bolabasket harus didahulukan. Setiap pemain basket 

dituntut untuk dapat melakukan setiap unsur gerak yang terangkum dalam 

berbagai teknik dasar yang benar. Jika setiap unsur gerak dapat dikuasai, maka 
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setiap pemain akan mudah mengkombinasikan dan mengembangkan berbagai 

macam gerakan. 

Permainan bolabasket merupakan permainan yang menggunakan gerakan 

efektif dan efisien, ini perlu didasarkan pada penguasaan teknik dasar yang baik. 

Teknik dasar mencakup footwork (gerakan kaki), shooting (menembak), passing 

(operan) dan menangkap, dribble, rebound, bergerak dengan bola, bergerak tanpa 

bola dan bertahan (Hall Wissel, 2000:2). Sedangkan menurut Danny Kosasih 

(2008:2), teknik dasar meliputi : body control (mengontrol badan), moving 

without the ball (pergerakan tanpa bola), ballhandling (penguasaan bola), passing 

and cathcing (mengoper/ melempar dan menangkap), dribbling (menggiring 

bola), rebound (usaha mengambil bola sesaat setelah shooting tidak masuk) dan 

shooting (menembak). 

2.1.2.1 Body Control (Mengontrol Badan) 

Permainan bolabasket merupakan permainan yang menggunakan 

kecepatan (kaki dan tangan) dan kesigapan (keseluruhan gerak tubuh) dalam 

waktu yang tepat. Untuk itu sangat perlu mengajarkan body control/ mengontrol 

badan pada pemain, bagaimana melakukan gerak yang efektif dan efisien. Ada 6 

(posisi) fundamental dan pergerakan dasar bolabasket menurut Danny Kosasih 

(2008:2), adalah sebagai berikut : 1) Stance (cara berdiri), 2) Start (mulai 

bergerak), 3) Step (langkah pergerakan kaki), 4) Turn (berputar), 5) Stop 

(berhenti) dan 6) Jump (melompat). 
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2.1.2.2 Moving Without The Ball (Pergerakan Tanpa Bola) 

Bola adalah magnet dari permainan bolabasket. Buktinya adalah mayoritas 

pergerakan tertuju pada bola. Padahal fakta menunjukkan pada saat menyerang 

seorang pemain akan melakukan pergerakan tanpa bola lebih dari 80%. Ada 

beberapa konsep moving without the ball/ pergerakan tanpa bola, yaitu : 1) Siaga 

dan ingat bahwa semua pergerakan bermula dari lantai, 2) Bergerak dengan teknik 

yang benar, 3) Lihat defender dan perhatikan posisi bola, 4) Melepaskan diri dari 

defender, 5) Menerima bola dengan sempurna, 6) Jadilah seorang “aktor”, 

maksudnya adalah seorang pemain harus mampu mengelabui defender dengan 

banyak tipuan, 7) Perluas pandangan defender, 8) Menjemput bola, 9) Mendekat 

dan cepat merubah arah, V-cut dan L-cut adalah contoh pergerakan dari konsep 

ini (Danny Kosasih, 2008:12). 

2.1.2.3 Ballhandling (Penguasaan Bola) 

Kemampuan untuk menguasai bola, keahlian ini akan menentukan 

seberapa baik teknik passing and cathcing, dribbling, dan shooting dari seorang 

pemain. Menurut Danny Kosasih (2008:18), ada beberapa latihan ballhandling, 

yaitu : 1) Around The Waist (putar bola melalui pinggul), 2) Around The Head 

(putar bola melalui kepala), 3) Double legs-single leg (putar bola melalui kaki),  

4) Around The Head, Waist, and Legs (putar bola melalui kepala, pinggul dan 

kaki), 5) Figure eight from the back (membuat pola angka 8 dari belakang),        

6) Figure eight from the front (membuat pola angka 8 dari depan), 7) Rhythm 

(mulai dengan lutut tertekuk dalam posisi quick stance, buka kedua kaki selebar 

bahu. Pegang bola pada tangan kanan lalu pindahkan ke tangan kiri melalui 
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belakang kaki kanan. Lepaskan bola agar memantul ke lantai lalu tangkap kembali 

dengan kedua tangan pada sisi sebelah kiri), 8) Figure eight with one bounce 

(membuat pola angka 8 dengan dribble bola), 9) One Hand Around the Leg with 

One Bounce (mengelilingi kaki dengan satu tangan dan dengan satu pantulan). 

2.1.2.4 Passing and Cathcing (Mengoper/ Melempar dan Menangkap) 

Passing and Cathcing adalah fundamental bolabasket yang sering 

terabaikan untuk dilatih, adalah sangat penting bagi seorang pemain untuk 

mengembangkan skill passing demi kesuksessan timnya. Ada beberapa jenis 

passing menurut Danny Kosasih (2008:28), yaitu : 1) Chest Pass (operan setinggi 

dada), 2) Bounce Pass (operan pantul), 3) Overhead Pass (operan setinggi 

kepala), 4) Baseball Pass (digunakan untuk melakukan operan jarak jauh),          

5) Hook Pass (operan mengkait), 6) Behind The Back Pass (operan yang 

dilakukan oleh pemain dari belakang), 7) Under Hand Pass (operan dari bawah). 

Prinsip menangkap bola adalah bagaimana pemain dapat menerima bola 

dengan tepat pada posisi quick stance. Menjemput bola adalah aturan pertama 

dalam catching. Saat pemain berusaha menjemput bola dan memperkirakan 

bahwa defender yang mengikutinya dapat melakukan intercept, pemain dapat 

melakukan break away atau backdoor cut (Danny Kosasih, 2008:33). Gerakan 

tangan saat menjemput bola dapat dibedakan menjadi : 1) Two Hands Up (tangan 

diangkat keatas), 2) Two Hands Down (tangan berada dibawah), 3) Block and 

Tuck (gerakan tangan jika passing melebar dari target). 

Gerakan kaki juga dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) Gerakan kaki saat 

menerima bola dengan hitungan 2 (dua) atau one two step. Dimana salah satu kaki 



14 
 

 
 

mendarat lebih dulu, kemudian kaki kedua mendarat untuk keseimbangan tubuh 

kita, 2) Gerakan kaki saat menerima bola dengan hitungan 1 (satu) atau jump stop. 

Dimana kaki kedua-duanya mendarat bersama-sama, dengan gerakan sedikit 

melompat kedepan atan kesamping. 

2.1.2.5 Dribbling (Menggiring Bola) 

Dribble adalah teknik menggiring bola dalam permainan bolabasket 

(Danny Kosasih, 2008:103). Dribble dilakukan dengan kekuatan dari siku, 

pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari, dan sedikit bantuan dari bahu. Jari 

harus rileks namun tegas menekan bola. Menurut Danny Kosasih (2008:40) ada 

beberapa tipe dribble yang umum dilakukan oleh pemain, yaitu : 1) Low Dribble, 

2) Power Dribble, 3) Speed Dribble, 4) Change of Pace Dribble, 5) Crossover 

Dribble, 6) Head and Shoulders Move, 7) Head and Shoulder Crossover Move,  

8) Reverse/ Spin Dribble, 9) Back Dribble, 10) Behind the Back Dribble, dan      

11) Between the Legs Dribble. 

2.1.2.6 Rebound (Usaha mengambil bola sesaat setelah Shooting tidak masuk) 

Rebound adalah usaha mengambil bola sesaat setelah shooting tidak 

masuk. Rebound merupakan bagian yang sangat besar dari sebuah pertandingan 

pada semua level basket. Dari segi defense, rebound berarti kedisiplinan menjaga 

daerah pertahanannya, dan dari segi offense, rebound berarti usaha untuk mencari 

“second chance” (kesempatan kedua). Tinggi badan dan kemampuan jumping 

pemain memang menjadi keuntungan dalam melakukan rebound, tetapi teknik 

melakukan rebound tidak kalah penting. 
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2.1.2.7 Shooting (Menembak) 

Keterampilan gerak dasar menembak (shooting) dalam permainan 

bolabasket sangat penting untuk dikuasai secara baik, tetapi tidak boleh 

mengesampingkan keterampilan gerak dasar yang lain. Menembak merupakan 

sasaran akhir setiap bermain, keberhasilan suatu tim dalam permainan selalu 

ditentukan dalam keberhasilannya dalam menembak. Untuk dapat berhasil dalam 

menembak, perlu menggunakan teknik-teknik yang baik dan benar. 

Menurut Imam Sodikun (1992:90), di dalam permainan bolabasket 

tembakan dibagi menjadi dua yaitu tembakan lapangan dan tembakan hukuman. 

Tembakan lapangan adalah suatu percobaan memasukkan bola ke keranjang 

lawan selama dalam waktu permainan/ pertandingan. Tembakan ini dilakukan 

oleh siapapun pemain penyerang dari daerah manapun di dalam lapangan sesuai 

dengan peraturan. Sedangkan tembakan hukuman atau tembakan bebas ini adalah 

merupakan hadiah yang diberikan kepada pemain untuk mencetak satu angka. 

Tembakan tanpa rintangan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis 

tembakan bebas sesuai ketentuan. Tembakan dilakukan dalam waktu paling lama 

5 detik, dimulai sejak bola diberikan oleh wasit kepada pemain yang akan 

melakukan tembakan. 

Ada istilah berkaitan dengan teknik shooting dalam bolabasket yang perlu 

dikenalkan kepada pemain sejak dini yaitu BEEF, 1) B (Balance); gerakan selalu 

dimulai dari lantai, saat menangkap bola tekuklah lutut dan mata kaki serta atur 

agar tubuh dalam posisi seimbang, 2) E (Eyes); agar shooting menjadi akurat 

pemain harus dengan segera mengambil fokus pada target (pemain dengan cepat 



16 
 

 
 

mampu mengkoordinasikan letak ring), 3) E (Elbow); pertahankan posisi siku 

agar pergerakan lengan tetap vertikal, 4) F (Follow Through); kunci siku lalu 

lepaskan gerakan lengan jari-jari dan pergelangan tangan mengikuti ke arah ring 

(Danny Kosasih, 2008:47). 

 

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 2. Fase Persiapan Shooting 

(Danny Kosasih, 2008:47) 

Keterangan dari gambar diatas, adalah sebagai berikut : 

1) Mata melihat target/ ring. 

2) Kaki terentang selebar bahu. 

3) Jari kaki lurus ke depan. 

4) Lutut dilenturkan. 

5) Bahu dirilekskan. 

6) Tangan yang tidak menembak berada di samping bola. 

7) Tangan yang menembak di belakang bola. 

8) Jari-jari rileks. 

9) Siku masuk ke dalam. 

10) Bola di antara telinga dan bahu. 
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Pemain harus menjadi mesin skor dengan prinsip ROBOT yang berarti :        

R (Range); pemian harus membiasakan diri untuk melakukan shooting  di segala 

jarak dan tempat,   O (Open); seorang shooter perlu posisi yang terbuka (tidak ada 

tangan pemain lawan yang menghalangi pandangan ke ring), B (Balance); 

shooting yang baik selalu diambil dalam posisi seimbang (shooting dimulai dari 

lantai dan dalam posisi kaki yang siap), O (One count); shooting yang baik terjadi 

hanya dalam satu hitungan, yakni ketika memegang bola posisi kaki dan tangan 

sudah siap,     T (Teammate); seorang shooter yang baik juga adalah seorang yang 

mau memberikan assist kepada rekan setimnya yang lebih terbuka kesempatannya 

(Danny Kosasih, 2008:48). 

Mekanik shooting yang perlu diperhatikan oleh setiap pemain, yaitu : 1) 

Balance; shooting  yang baik bermula dari posisi kaki yang siap (triple threat 

position). 2) Target; ring adalah target shooting, maka fokus pandangan kita 

adalah ring. 3) Shooting Hand; cengkram bola dengan mantap dan lebarkan jari-

jari dengan nyaman, kecuali bagian telapak tangan tidak menyentuh bola. 

Tekukan pergelangan tangan tidak melebihi 700, kunci siku pada posisi huruf L. 

Kesalahan shooting sering terjadi karena siku sebagai penopang terbuka 

kesamping. 4) Balance Hand; tangan pendukung ini hanya digunakan untuk 

menjaga keseimbangan memegang bola sebelum bola meninggalkan tangan. 

Kesalahan sering terjadi saat mencengkram bola, dimana ibu jari ikut mendorong 

bola saat shooting. 5) Release; teori ini mengajarkan bagaimana melepas bola 

dengan back spin. Agar bola dapat back spin gunakan jari-jari untuk menekan 

bola ke atas, sesaat sebelum bola dilepaskan. 6) Follow Through; langkah terakhir 
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shooting yang baik adalah pergerakan tangan dengan mengikuti ke arah ring. Siku 

tetap dikunci dan digunakan tenaga dorongan terakhir dari pergelangan tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Mekanik Shooting dan Follow Through 

(Danny Kosasih, 2008:49) 

Adapun teknik-teknik dasar shooting menurut Danny Kosasih (2008:50) 

yaitu 1) Lay Up Shoot, 2) One Hand Set Shoot, 3), Free Throw Shoot, 4), Three 

Point Shoot, 5) Hook Shoot, 6) Jump Shoot. 

1) Lay Up Shoot 

Lay up shoot adalah jenis tembakan yang efektif sebab dilakukan 

dari jarak yang sedekat-dekatnya dengan ring basket. Hal ini 

menguntungkan karena shooting dari jarak yang jauh dapat diperdekat 

ke ring basket dengan melalui lompat – langkah – lompat. Cara 

melakukan yang benar adalah dimulai dari menangkap bola sambil 

melayang – mendarat – satu kaki di depan – melangkah kaki yang lain – 
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melompat ke atas mendekati ring basket sampai memasukkan bola ke 

ring basket, baik dengan satu tangan maupun dua tangan. Menembak 

dengan didahului menggiring bola langsung mengadakan lay up, cara 

ini dilakukan dengan menggiring bola bola sendiri ke ring basket. 

Setelah dekat dari ring basket kemudian melakukan lay up tergantung 

pada perkiraan dan keterampilan masing-masing. Penangkapan bola 

dilakukan dari pantulan bola pada lantai sambil melayang – melangkah 

– melompat untuk menembak seperti pada lay up shoot yang dilakukan 

dengan bola dari teman. Bedanya adalah pada saat menerima bola yaitu 

dari teman dan dari diri sendiri disaat menggiring. 

2) One Hand Set Shoot 

Menembak dengan satu tangan atau one hand set shoot yaitu 

melakukan gerakan melepaskan bola kearah ring basket dengan 

menggunakan satu tangan di atas kepala, shooting satu tangan dalam 

permainan dewasa ini paling banyak digunakan oleh pemain basket 

dewasa. 

3) Free Throw Shoot 

Free Throw adalah suatu jenis tembakan dalam pertandingan bola 

basket yang dilakukan dari suatu daerah tertentu tanpa dapat dihalangi 

atau diganggu oleh pemain lawan. Tembakan ini diberikan sebagai 

akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pemain lawan kepada pemain 

yang sedang dalam posisi melakukan tembakan (Danny Kosasih, 

2008:103). Menurut Perbasi (2010:51) Free Throw adalah kesempatan 
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yang diberikan kepada seorang pemain untuk mencetak satu (1) angka, 

tidak dijaga, dari posisi di belakang garis free throw dan di dalam 

setengah lingkaran. 

4) Three Point Shoot 

Three point shoot adalah shooting dengan nilai 3 angka yang 

merupakan salah satu senjata untuk memenangkan pertandingan, juga 

membalikkan keadaan di saat tim mengalami kekalahan. Three point 

shoot dilakukan diluar garis three point. 

5) Hook Shoot 

Hook shoot merupakan shooting yang sangat baik untuk 

penyerangan jarak dekat jika di daerah lawan dijaga dengan kuat sekali, 

sebab dengan hook shot penembak tidak perlu mengambil sikap awal 

menghadap ke ring basket, tetapi dengan sikap miring atau 

menyamping jaring dan bola dilepaskan dengan tangan yang berjauhan 

dengan jaring. Sehingga pemain bertahan sulit untuk menjaganya, 

sebaliknya hook shoot diberikan setelah anak dapat menguasai 

lemparan atau operan kaitan dengan baik. 

6) Jump Shoot 

Jump Shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan 

saat melakukan shooting, dimana bola dilepaskan pada titik tertinggi 

lompatan. Ada yang perlu perhatikan saat melakukan jump shoot, yakni 

pemain harus mulai dari lantai (quick stance) lalu melompat dan 

menjaga verticality (Danny Kosasih, 2008:51). 
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Gambar 4. Teknik Jump Shoot 

(Danny Kosasih, 2008:51) 

2.1.3 Metode Latihan Jump Shoot sudut 450 dan 1350 

Metode latihan jump shoot dengan jarak dan sudut yang berbeda, 

merupakan suatu bentuk modifikasi latihan. Dalam metode latihan jump shoot 

sudut 450 dan 1350, juga merupakan suatu bentuk modifikasi latihan dengan cara 

menambah sudutnya dalam 3 tahap. Dilakukan dari sudut 450, 22,50 sampai pada 

sudut 00, begitu pula latihan yang dimulai dari sudut 1350, 157,50 sampai pada 

sudut 1800, dengan jarak tembakan yang tetap di setiap sudutnya yaitu 4,5 meter. 

Penulis menggunakan metode latihan ini karena sampel dapat menentukan 

ketepatan tembakan, melatih akurasi tembakan pemain dengan memanfaatkan 

papan pantul sebagai target shooting pada saat melakukan di sudut 22,50, 450, 

1350 dan 157,50, melatih konsentrasi pada saat melakukan tembakan tanpa papan 

pantul di sudut 00 dan 1800, pemberian sudut yang berbeda akan memberikan 

variasi latihan bagi pemain, khususnya dalam latihan jump shoot serta 
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membiasakan seberapa dorongan yang harus diberikan pada bola agar tepat 

sasaran. 

 

 

 

 450 1350 

 

 22,50 157,50 

 00 1800 

 
Gambar 5 

Skema Metode Latihan Jump Shoot sudut 450 dan 1350 

Keterangan : 

= Trainer = Arah Shooting 

= Trainee = Ring Basket 

2.1.4 Tes Jump Shoot 

Penelitian ini menggunakan teknik  jump shoot sebagai metode latihan dan 

juga digunakan sebagai tes. Hanya saja, tes jump shoot dalam penelitian ini 

dilakukan  dalam posisi dan sudut yang berbeda tetapi dengan jarak yang masih 

sama. Tes jump shoot dilakukan pada area tembakan hukuman (free throw), 

namun tidak tepat pada garis tembakan hukuman yang berjarak 4,225 m karena 

penulis menambah jarak tes jump shoot menjadi 4,5 m. Tes jump shoot dilakukan 

sebanyaknya dua kali, yang pertama tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) 

dimana pemain telah melakukan treatment selama 14 kali perlakuan. 
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Gambar 6. Skema Tes Jump Shoot 

Keterangan : 

= Tester = Arah Shooting = Batas Shooting 

= Testee = Ring Basket 

2.1.5 Kerangka Berfikir 

Seperti yang telah diuraikan dalam landasan teori bahwa di dalam 

permainan bolabasket, shooting memberi andil yang besar terhadap kemenangan 

sebuah tim. Hal ini disebabkan karena dalam permainan bolabasket, untuk 

menjadi juara dalam suatu pertandingan sebuah tim harus dapat memasukkan bola 

sebanyak-banyaknya kedalam keranjang. Tujuan dari masing-masing tim adalah 

untuk mencetak angka ke keranjang lawan dan berusaha mencegah tim lawan 

mencetak angka (Perbasi, 2010:1). 

Jump shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat 

melakukan shooting, dimana bola dilepaskan pada titik tertinggi lompatan (Danny 

Kosasih, 2008:51). Jump shoot dapat dilakukan di posisi mana saja di dalam 

lapangan basket, sangat efektif untuk menghasilkan angka/ point. Untuk itu, 
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penulis memberikan metode latihan jump shoot sudut 450 dan 1350. Namun dalam 

pelaksanaan metode latihan jump shoot, penulis tidak hanya menggunakan sudut 

450 dan 1350 saja tetapi juga menggunakan sudut 00, 22,50, 157,50 dan 1800. Sudut 

22,50, 450, 1350 dan 157,50 digunakan sebagai metode latihan karena untuk 

memudahkan pemain menentukan target tembakan yaitu dengan target papan 

pantul. Sudut 00 dan 1800 digunakan sebagai metode latihan karena untuk melatih 

konsentrasi pemain, pada saat melakukan tembakan tanpa papan pantul. Namun 

yang menjadi permasalahan adalah metode latihan dari sisi manakah yang 

hasilnya lebih baik. 

2.2 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2006:71).  

Berdasarkan uraian diatas, tentang pengaruh latihan jump shoot sudut 450 

dan 1350 terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball 

Center kota Semarang tahun 2011, maka sebagai hipotesis penelitiannya yaitu : 

2.2.1 Adanya pengaruh latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil 

jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota 

Semarang tahun 2011, tetapi besarnya belum bisa diketahui. 

2.2.2 Pengaruh latihan jump shoot sudut 450 lebih baik dari pada menggunakan 

latihan jump shoot sudut 1350 terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket 

putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011, tetapi 

besarnya belum bisa diketahui. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:160). Metode 

diperlukan dalam pelaksanaan suatu penelitian. Metode penelitian memberikan 

garis-garis yang cermat dan mengajukan syarat-syarat yang benar, maksudnya 

untuk menjaga agar memperoleh hasil yang sesuai dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah. Berbobot atau tidaknya suatu penelitian, tergantung pada 

pertanggung jawaban dari metode penelitian. 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penulis menggunakan metode eksperimen yaitu suatu cara untuk mencari 

hubungan sebab akibat (hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja 

ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. Metode eksperimen selalu 

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan (Suharsimi 

Arikunto, 2006:3). Kegiatan eksperimen dalam penelitian ini meliputi tes awal 

(pre test), pemberian perlakuan, dan tes akhir (post test). 

Proses pelaksanakan kegiatan eksperimen ini menggunakan pola matched 

by subject atau pola M-S. Subject matching sudah tentu sekaligus berarti juga 

group matching. Pada hakekatnya subject matching adalah sedemikian rupa 

sehingga pemisahan-pemisahan subject (pair of subject) masing-masing ke group 

eksperimen ke group kontrol secara otomatis akan menyeimbangkan kedua group 
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itu. Adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sangat penting guna 

mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu penelitian secara benar (Sutrisno Hadi, 

2001:484). 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen, dengan 

rancangan penelitian “Pre Test-Post Test Control-Group Design” (Zainudin, 

1988:73) dalam (Exta Wanli, 2011:39). Adapun rancangan tersebut sebagai 

berikut : 

 Kelompok Eksperimen Perlakuan I 

P S Pre Test  Post Test 

 Kelompok Kontrol Perlakuan II 

Gambar 7. Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

P = Populasi 
S = Sampel 
Pre Test = Tes Awal 
Kelompok Eksperimen = Kelompok group I 
Kelompok Kontrol = Kelompok group II 
Perlakuan I = Latihan jump shoot sudut 450 
Perlakuan II = Latihan jump shoot sudut 1350 
Post Test = Tes Akhir 
 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:118). Dalam penelitian ini, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel adalah obyek penelitian yang bervariasi atau 

apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat                         

dua variabel, yaitu : 
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a. Variabel Bebas 

Variabel Bebas yaitu variabel yang mempengaruhi dan sebagai 

penyebab salah satu faktor. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

jump shoot sudut 450 dan 1350. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang merupakan akibat pengaruh 

dari variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

peningkatan kemampuan jump shoot dalam permainan bolabasket. 

3.3 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 

2006:130). Jadi yang dimaksud dalam populasi diatas adalah keseluruhan individu 

yang akan dijadikan objek penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang, 

tingkat senior yang berjumlah 25 pemain. 

Ada beberapa ciri yang sama dari populasi tersebut, yaitu : 

a. Pemain bolabasket Ngaliyan Basketball Center kota Semarang yang dapat 

pelatihan pada waktu, tempat dan oleh orang yang sama. 

b. Berjenis kelamin putra. 

c. Tingkat senior, rata-rata memiliki usia yang sama, 18-26 tahun. 

3.4 Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 2006:131). Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah pemain 

bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang. Penelitian yang 
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dilakukan oleh seorang peneliti, pada dasarnya harus mengetahui jenis data apa 

yang harus dipakai. Dengan demikian, penulis akan memperoleh hasil yang 

relevan terhadap obyek yang akan diteliti  sehingga dapat dipercaya penelitiannya. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah 

purposive sample. Cara pengambilan subyek bukan didasarkan atas strata, random 

atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya 

dilakukan karena beberapa pertimbangan misalnya alasan keterbatasan waktu, 

tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh 

(Suharsimi Arikunto, 2006:139). Pengambilan sampel dengan teknik ini bertujuan 

cukup baik karena sesuai dengan pertimbangan peneliti, sehingga dapat mewakili 

populasi. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 25 pemain, namun penulis hanya 

mengambil 20 pemain untuk dijadikan sampel. Seperti yang sudah dijelaskan di 

atas, penulis menggunakan teknik pengambilan data purposive sample karena 

penulis hanya mengambil pemain pada tingkat senior kelompok umur 18-26 

tahun, dengan berdasarkan posisi dalam permainan bolabasket yaitu 5 pemain 

posisi PG (point guard), 7 pemain posisi SG (shooting guard) dan 8 pemian posisi 

F ( forward). Lima pemain yang tidak dijadikan sampel karena, tiga diantaranya 

sudah bekerja dan dua lainnya jarang berangkat latihan. Itu sebabnya, penulis 

hanya mengambil 20 pemain untuk dijadikan sampel penelitian. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 
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baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Suharsimi Arikunto, 2006:160). 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). Reliabilitas 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). 

Tes ini bertujuan untuk mengukur ketepatan melakukan jump shoot dari 

sudut posisi tembakan yang berbeda. Oleh karena itu, instrumen tes tersebut harus 

dilakukan penelitian pendahuluan atau di uji coba terlebih dahulu pada tim putra 

UKM bolabasket UNNES untuk mencari nilai validitas dan reliabilitas dari 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis berkoordinasi dengan 

pelatih UKM bolabasket UNNES, untuk menunjuk pemainnya yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian pendahuluan atau tes uji coba jump shoot. 

Dalam tes uji coba tersebut, penulis meminta pelatih menunjuk 10 pemain UKM 

bolabasket dengan posisi 2 pemain PG (point guard), 2 pemain posisi SG 

(shooting guard), 4 pemian posisi F ( forward), dan 2 pemain posisi PF (power 

forward). Tes jump shoot dilakukan pada area tembakan hukuman (free throw), 

namun tidak tepat pada garis tembakan hukuman yang berjarak 4,225 m karena 
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penulis menambah jarak tes tembakan jump shoot menjadi 4,5 m. Tes uji coba 

pertama dilakukan pada tanggal 14 Maret 2011 pada pukul 15.30  WIB, dan tes 

uji coba ke dua dilakukan pada tanggal 21 Maret 2011 pada pukul 16.00 WIB. 

Selama dua kali tes uji coba dilaksanakan, penulis didampingi oleh pelatih UKM 

bolabasket UNNES. 

Rumus validitas yang digunakan : 

 rxy = 
( )( )

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

.

yyNxxN

yxxyN

∑−∑∑−∑

−

 

 
Keterangan :  

 rxy : Koefisien korelasi  
 x : Hasil jump shoot pada uji coba I 
 y : Hasil jump shoot pada uji coba II 
 N : Jumlah subjek (Suharsimi Arikunto, 2006:170) 
 

Rumus reliabilitas yang digunakan :  

r11 = 
  

 

Keterangan : 

 r11 : Reliabilitas Instrumen 

 rxy : Koefisien korelasi (Suharsimi Arikunto, 2006:180) 
 

Instrumen dikatakan valid dan reliabel, apabila nilai rxy dan r11 lebih besar 

dari nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5%. Setelah diadakan tes uji coba untuk 

mencari nilai validitas dan reliabilitas, akhirnya di dapat nilai validitas 0,711 dan 

nilai reliabilitas 0,831 dengan r-tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,632. 
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Maka, instrumen dalam penelitian ini valid dan reliabel. (Data hasil tes uji coba 

terlampir). 

Selain itu, terdapat sarana dan prasarana pendukung lain yang merupakan 

faktor yang sangat membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini. Diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Lapangan Bolabasket 

Lapangan permainan harus rata, memiliki permukaan keras yang 

bebas dari sesuatu yang menghalangi dengan ukuran panjang 28 m dan lebar 

15 m yang diukur dari sisi dalam garis batas (Perbasi, 2010:1). Lapangan 

bolabasket yang digunakan dalam penelitian ini adalah lapangan bolabasket 

klub Ngaliyan Basketball Center kota Semarang. Jenis lapangan ini adalah 

lapangan terbuka yang sudah layak untuk pertandingan dan latihan. 

3.5.2 Bola basket 

Bola basket yang digunakan adalah bola basket dengan merk Molten 

yang berukuran 7, diperuntukkan oleh pemain putra senior dan berjumlah 7 

buah yang dipersiapkan penulis dalam penelitian ini. 

3.5.3 Daftar hadir dan blangko penelitian 

Daftar hadir digunakan untuk mencatat kehadiran peserta selama 

mengikuti penelitian ini. Sedangkan blangko penilaian, dipergunakan untuk 

mencatat data hasil yang diperoleh selama mengikuti tes awal dan tes akhir. 
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3.5.4 Tenaga Pembantu 

Pada saat pelaksanaan penelitian ini, penulis dibantu oleh 3 orang 

teman dari mahasiswa FIK UNNES yang juga sedang melaksanakan mata 

kuliah Praktek Kerja Lapangan (PKL). (Daftar nama terlampir). 

3.6 Prosedur Penelitian 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes, dalam penelitian ini dilakukan dua kali tes, yaitu 

tes awal (pre test) dan tes akhir (post test). 

Pengambilan data sampel dilakukan di klub basket Ngaliyan Basketball 

Center dengan waktu pelaksanaan penelitian pukul 16.00 WIB sampai dengan 

17.00 WIB, dimulai pada tanggal 11 April 2011 pengambilan tes awal/ pre test 

sampai 16 Mei 2011 pengambilan tes akhir/ post test. 

3.6.1 Tes Awal (Pre Test) 

Tes Awal (Pre Test) dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 di lapangan 

bolabasket klub Ngaliyan Basketball Center, kota Semarang. Adapun tujuan 

pelaksanaan dari tes awal yaitu untuk mengukur kemampuan awal sampel dalam 

melakukan jump shoot sebelum diberi perlakuan atau treatment. Materi yang 

diberikan adalah tes jump shoot, dilakukan sebanyak 10 kali. 

Sampel diberikan pemanasan secukupnya oleh petugas, sebelum 

melakukan tes jump shoot. Pada saat pemanasan, blangko penilaian dipersiapkan 

oleh petugas yang lain. Selanjutnya, sampel diberikan penjelasan serta contoh 

pelaksanaan tes jump shoot. 
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3.6.2 Latihan/ Perlakuan (treatment) 

Latihan dalam penelitian ini yaitu untuk meningkatkan kemampuan jump 

shoot dalam permainan bolabasket. Setelah mendapatkan data dari tes awal/ pre 

test, sampel dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan hasil rumus match 

menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua kelompok tersebut 

nantinya akan diberi latihan yang berbeda, untuk kelompok eksperimen diberi 

latihan jump shoot sudut 450 dan untuk kelompok kontrol diberi latihan jump 

shoot sudut 1350. Dalam penelitian ini, penulis menetapkan waktu latihan 14 kali 

dengan latihan satu minggu tiga kali pertermuan. 

Materi yang diberikan saat latihan, yaitu : 

3.6.2.1 Pendahuluan 

Pendahuluan dalam penelitian ini meliputi persiapan alat, presensi, 

berdoa dan instruksi/ pengarahan pada sampel. 

3.6.2.2 Pemanasan (warming up) 

Pemanasan atau warming up sangat perlu, untuk menyiapkan kondisi 

sebelum latihan inti diberikan. Pemanasan dalam penelitian ini meliputi lari 

keliling lapangan, perenggangan, dan senam yang menunjang pergerakan 

latihan jump shoot. 

3.6.2.3 Latihan Inti 

Latihan inti ditujukan, untuk pelaksanaan program latihan yang telah 

disusun. Latihan dibagi menjadi dua kelompok, yang mana telah dibentuk 

sebelumnya. Kelompok eksperimen diberi latihan jump shoot sudut 450 dan 

untuk kelompok kontrol diberi latihan jump shoot sudut 1350. Latihan tersebut 
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dilakukan dengan menambah sudutnya setiap dua pertemuan sekali, sehingga 

sampel dapat latihan disetiap sudut. 

3.6.2.4 Pendinginan (cooling down) 

Tahap ini betujuan untuk memulihkan kondisi tubuh ke kondisi awal, 

sehingga ketegangan pada otot akan berangsur-angsur kembali seperti semula. 

3.6.3 Tes Akhir (Post Test) 

Sampel diberi perlakuan atau tratment selama 14 kali pertemuan, 

setelah itu pada tanggal 16 Mei 2011 diadakan tes akhir yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil latihan jump shoot yang telah dijalani. Adapun pelaksanaan 

tes akhir yaitu kedua kelompok sama-sama melakukan tes jump shoot, dengan 

jarak dan posisi yang sama. 

3.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penelitian tersebut adalah : 

3.7.1 Faktor kehadiran sampel penelitian 

 Jumlah kehadiran sampel penelitian, akan mempengaruhi terhadap hasil 

penelitian. Untuk mengatasi akan hal tersebut, maka dua hari sebelum 

pengambilan data penulis mengadakan pertemuan dengan sampel penelitian. 

Dalam pertemuan tersebut, penulis menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian 

dari pengambilan data tes awal (pre test), pemberian perlakuan (treatment) 

yang berupa latihan jump shoot dari sudut 450 dan 1350 serta tes akhir (post 

test) yang semuanya sudah terjadwal dalam program latihan. 
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3.7.2 Faktor kesungguhan 

Faktor kesungguhan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian dari 

peserta tes yang diteliti, karena kemampuan setiap sampel berbeda-beda. Maka 

untuk mengatasi hambatan ini, penulis memberikan motivasi yang berupa 

semangat dan dukungan kepada sampel agar melakukan tes dengan sunguh-

sungguh.   

3.7.3 Faktor kemampuan 

Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemampuan setiap sampel terhadap hasil 

tes dan pengukuran akan berbeda. Mungkin ini akan menjadi suatu kendala, 

untuk menghadapi hal tersebut penulis memberi masukkan kepada sampel 

untuk tidak terpengaruh akan hasil tes dan pengukuran yang dicapai oleh 

sampel lain. Karena setiap sampel memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 

3.7.4 Faktor kesehatan 

 Faktor kesehatan sampel sangat berpengaruh terhadap hasil tes. Penulis 

menghimbau kepada sampel untuk menjaga kesehatan, istirahat yang cukup 

dan menjaga asupan makanan yang bergizi. Dari awal hingga akhir penelitian, 

kondisi sampel sangat baik dan tidak mengalami sakit. 

3.7.5 Faktor tempat  

 Faktor tempat adalah kelayakkan tempat penelitian, untuk itu peneliti 

memilih lapangan bola basket klub Ngaliyan Basketball Center kota Semarang 

yang dianggap layak. 
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3.7.6 Faktor cuaca 

Faktor cuaca sangat mempengaruhi penelitian yang penulis lakukan, 

karena waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan saat musim penghujan. 

Namun jadwal latihan tetap berjalan dan tidak digantikan dengan hari lain, 

pada awal pemberian program latihan sampel jarang berangkat karena hujan. 

Setelah beberapa kali pertemuan serta bersamaannya musim hujan yang mulai 

berhenti, semua sampel dapat berangkat dan melakukan latihan bersama sesuai 

dengan program latihan yang penulis berikan. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Setelah data sudah terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

penulis mengolah data tersebut. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen 

yang sampel-sampelnya berkorelasi, maksudnya adalah sampel-sampel yang 

sudah disamakan (di-matched) salah satu variabelnya (mungkin juga dua, tiga 

variabelnya atau lebih) (Sutrisno Hadi, 2000:225). Dan penulis menggunakan 

rumus t-test, untuk menganalisis data penelitian ini. 

Penulis telah mempersiapkan tabel dan langkah penghitungan statistik, 

dalam pengolahan data. Berikut adalah tabel dan langkah penghitungan 

statistiknya : 

Tabel 1 

Tabel Penghitungan Statistik 

No. Pasangan Subyek XK XE D d d2 

1 
2 
3 

∑XK ∑XE ∑D ∑d ∑d2 
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Keterangan : 

XK : Nilai kelompok kontrol 
XE : Nilai kelompok eksperimen 
D : Perbedaan dari tiap-tiap pasangan 
d : Deviasi mean perbedaan 
d2 : Kuadrat dari deviasi mean perbedaan 

(Sutrisno Hadi, 2004:488) 
 

Setelah mempersiapkan tabel, langkah untuk pengolahan data selanjutnya 

mempersiapkan rumus. Dalam penelitian ini, rumus yang digunakan adalah rumus 

t-test. Rumus t-test sebagai berikut : 

t = 

)1(

2

−
∑
NN

d

MD
 

 
Keterangan :  

MD = Mean Differences 
d2 = Kuadrat dari deviasi mean perbedaan 
N = Jumlah Subyek 
(Sutrisno Hadi, 2004:487) 

 
Untuk dapat memasukkan data kedalam rumus t-test, harus diketahui 

terlebih dahulu nilai mean (MD). Yaitu dengan rumus sebagai berikut : 

N
DMD ∑

=   

Kemungkinan-kemungkinan yang terdapat dalam perhitungan rumus        

t-test adalah sebagai berikut : 

1) Apabila nilai t yang diperoleh dari penghitungan statistik itu sama atau lebih 

besar nilai t-tabel, maka hipotesis nihil ditolak. 
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2) Apabila nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel, maka hipotesis nihil 

diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yaitu dengan memberikan 

latihan jump shoot sudut 450 dan 1350, untuk mengetahui pengaruh latihan 

terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center 

kota Semarang tahun 2011. Kegiatan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tiga 

tahap, yaitu tes awal (pre test), pemberian perlakuan (treatment) dan tes akhir 

(post test). 

Tahap pertama tes awal atau pre test, tujuannya adalah untuk mengetahui 

kemampuan awal sampel melakukan jump shoot sekaligus digunakan untuk 

mengelompokkan sampel ke dalam dua kelompok yaitu kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol yang mana masing-masing kelompok akan diberikan 

perlakuan (treatment) yang berbeda. Tahap kedua pemberian perlakuan 

(treatment) kepada masing- masing kelompok sampel, kelompok eksperimen 

diberikan latihan jump shoot sudut 450 dan kelompok kontrol diberikan latihan 

jump shoot sudut 1350.  

Tahap ketiga merupakan tahap terakhir dari proses penelitian ini, yaitu 

dengan memberikan sampel tes akhir (post test). Tes akhir ini bertujuan untuk 

mengukur kemampuan akhir sampel melakukan jump shoot, setelah diberikan 

perlakuan yang sesuai dengan program latihan. Berikut adalah deskripsi dari data 
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hasil pre test dan post test, serta pengujian hipotesis penelitian yang menggunakan 

rumus t-test. 

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Sebelum sampel dibagi menjadi dua kelompok dan diberikan perlakuan, 

penulis memberikan tes awal (pre test) untuk mengetahui kemampuan awal 

sampel melakukan tembakan jump shoot. Berdasarkan hasil pre test, diketahui 

kemampuan tembakan jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball 

Center kota Semarang sebagai berikut : 

Tabel 2 

Hasil Pre Test Kemampuan Tembakan Jump Shoot Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Kelompok N Rata-rata Standar Deviasi 
Nilai 

Tertinggi Terendah 
Eksperimen 10 2,7 1,005 5 1 
Kontrol 10 2,5 1.113 4 1 

 

Tabel di atas terlihat bahwa, rata-rata hasil pre test kemampuan jump shoot 

pada kelompok eksperimen yang akan diberikan latihan jump shoot sudut 450 

sebesar 2,7 dengan standar deviasi 1,005, hasil tertinggi 5 dan hasil terendah 1. 

Sedangkan rata-rata hasil pre test kemampuan jump shoot pada kelompok kontrol 

yang akan diberikan latihan jump shoot sudut 1350 sebesar 2,5 dengan standar 

deviasi 1,113, hasil tertinggi 4 dan hasil terendah 1. 

Setelah kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa latihan jump 

shoot sudut 450 dan kelompok kontrol diberikan perlakuan latihan jump shoot 

sudut 1350, selanjutnya dilakukan tes akhir (post test) kemampuan tembakan jump 
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shoot untuk mengetahui pengaruh kedua jenis latihan tersebut terhadap 

kemampuan tembakan jump shoot. Berikut adalah hasil tes akhirnya : 

 
Tabel 3 

Hasil Post Test Kemampuan Tembakan Jump Shoot Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Kelompok N Rata-rata Standar Deviasi 
Nilai 

Tertinggi Terendah 
Eksperimen 10 4 1,095 6 2 
Kontrol 10 3,5 1.024 5 2 

 

Tabel di atas terlihat bahwa, rata-rata hasil post test kemampuan jump 

shoot pada kelompok eksperimen yang diberikan latihan jump shoot sudut 450 

sebesar 4 dengan standar deviasi 1,095, hasil tertinggi 6 dan hasil terendah 2. 

Sedangkan rata-rata hasil post test kemampuan jump shoot pada kelompok kontrol 

yang diberikan latihan jump shoot sudut 1350 sebesar 3,5 dengan standar deviasi 

1,024, hasil tertinggi 5 dan hasil terendah 2. 

4.1.2 Penghitungan dengan Uji – t 

4.1.2.1 Uji Hasil Pre Test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Uji data hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebelum diberikan latihan jump shoot 

sudut 450 dan 1350, memiliki kemampuan tembakan yang sama atau tidak. Hasil 

dari uji data pre test kelompok eksperimen dan kontrol dapat diketahui pada tabel 

berikut : 
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Tabel 4 

Uji Hasil Pre Test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelompok N Rata-rata t-hitung t-tabel Keterangan 

Eksperimen 10 2,7 
1,538 2,262 Tidak berbeda 

signifikan Kontrol 10 2,5 
 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai t-hitung 1,538 < t-tabel 2,262 

untuk taraf signifikansi 5% dengan dk = 9, yang berarti tidak ada pengaruh data 

hasil pre test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian, 

dapat dijelaskan bahwa sebelum diberikan latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 

keduanya memiliki kemampuan tembakan jump shoot yang sama atau sepadan. 

4.1.2.2 Uji Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok Eksperimen 

Uji data hasil pre test dan post test pada kelompok eksperimen, 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan jump shoot sudut 450 berpengaruh 

terhadap kemampuan tembakan jump shoot atau tidak. Hasil dari uji data pre test 

dan post test kelompok eksperimen dapat diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 5 

Uji Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok Eksperimen  

Tes N Rata-rata t-hitung t-tabel Keterangan 

Awal (Pre Test) 10 2,7 
6,132 2,626 Berbeda 

Signifikan Akhir (Post Test) 10 4 
 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai t-hitung  6,132 > t-tabel 2,262 

untuk taraf signifikansi 5% dengan dk = 9, yang berarti ada pengaruh data hasil pre 

test dan post test kelompok eksperimen. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa 

latihan jump shoot sudut 450 berpengaruh terhadap kemampuan jump shoot pemain 
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bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

4.1.2.3 Uji Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok Kontrol 

Uji data hasil pre test dan post test pada kelompok kontrol, dimaksudkan 

untuk mengetahui apakah latihan jump shoot sudut 1350 berpengaruh terhadap 

kemampuan tembakan jump shoot atau tidak. Hasil dari uji data pre test dan post 

test kelompok kontrol dapat diketahui pada tabel berikut : 

Tabel 6 

Uji Hasil Pre Test dan Post Test Kelompok Kontrol  

Tes N Rata-rata t-hitung t-tabel Keterangan 

Awal (Pre Test) 10 2,5 
4,784 2,626 Berbeda 

Signifikan Akhir (Post Test) 10 3,5 
 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai t-hitung  4,784 > t-tabel 2,262 

untuk taraf signifikansi 5% dengan dk = 9, yang berarti ada pengaruh data hasil pre 

test dan post test kelompok kontrol. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa latihan 

jump shoot sudut 1350 berpengaruh terhadap kemampuan jump shoot pemain 

bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

4.1.2.4 Uji Hasil Post Test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol  

Uji data hasil post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, 

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 

terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center 

kota Semarang tahun 2011. Hasil dari uji data post test kelompok eksperimen dan 

kontrol dapat diketahui pada tabel berikut : 
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Tabel 7 

Uji Hasil Post Test Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

Kelompok N Rata-rata t-hitung t-tabel Keterangan 

Eksperimen 10 4 
2,242 2,262 Tidak berbeda 

signifikan Kontrol 10 3,5 
 

Tabel tersebut menyatakan bahwa nilai t-hitung 2,242 < t-tabel 2,262 

untuk taraf signifikansi 5% dengan dk = 9, yang berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara data post test kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan 

demikian, dapat dijelaskan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan jump 

shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil jump shoot pemain bolabasket putra 

Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

Rata-rata hasil post test kemampuan jump shoot dari kelompok 

eksperimen mencapai 4, sedangkan kelompok kontrol mencapai 3,5. Di lihat dari 

perolehan rata-rata kemampuan jump shoot kedua kelompok tersebut, 

menunjukkan bahwa kemampuan jump shoot pada kelompok eksperimen yang 

diberikan latihan jump shoot sudut 450 lebih tinggi dari pada kemampuan jump 

shoot pada kelompok kontrol yang diberikan latihan jump shoot sudut 1350. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latihan jump shoot sudut 450 lebih 

baik dari pada latihan jump shoot sudut 1350 terhadap hasil jump shoot pemain 

bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

4.2 Pembahasan 

Jump Shoot adalah jenis tembakan dengan menambahkan lompatan saat 

melakukan shooting, dimana bola dilepaskan pada titik tertinggi lompatan (Danny 

Kosasih, 2008:51). Jump shoot merupakan tembakan yang sangat efektif dimana 
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seorang pemain bolabasket berada pada posisi saat melakukan shooting jaraknya 

bisa dimana saja (dekat atau jauh) dari keranjang atau dalam situasi apapun. 

Tembakan jump shoot sulit dibendung oleh lawan, karena disamping penguasaan 

bola yang matang diperlukan pula jangkauan lompatan yang setinggi mungkin 

untuk menghindari hadangan lawan dan mencetak angka. Pada prinsipnya, jump 

shoot dapat dilakukan dimana saja (di dalam lapangan basket) baik dekat ataupun 

jauh dari keranjang. 

Berdasarkan hasil uji beda pada post test, antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diperoleh t-hitung < t-tabel hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan pengaruh latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap hasil jump 

shoot. Latihan jump shoot sudut 450 dapat meningkatkan kemampuan jump shoot 

dari rata-rata 2,7 menjadi 4 sedangkan latihan jump shoot sudut 1350 juga dapat 

meningkatkan kemampuan jump shoot dari rata-rata 2,5 menjadi 3,5. Tampak 

bahwa kedua macam latihan tersebut mampu meningkatkan hasil jump shoot, 

akan tetapi latihan kelompok eksperimen yang diberi latihan jump shoot sudut 450 

memberi pengaruh latihan yang lebih baik dari pada kelompok kontrol yang diberi 

latihan jump shoot sudut 1350. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, latihan jump shoot sudut 450 dari 

dan 1350 sama-sama dapat meningkatkan kemampuan jump shoot pemain 

bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota semarang tahun 2011. Namun 

menurut penghitungan statistik, latihan jump shoot sudut 450 lebih baik dari pada 

latihan jump shoot sudut 1350 dalam meningkatkan kemampuan jump shoot. Hal 
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ini menunjukkan, semakin lama latihan dan dilakukan terus menerus akan 

menghasilkan teknik jump shoot yang semakin baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut : 

7.1.1 Terdapat pengaruh latihan jump shoot sudut 450 dan 1350 terhadap 

kemampuan jump shoot pemain bolabasket putra Ngaliyan Basketball 

Center kota Semarang tahun 2011. 

7.1.2 Latihan jump shoot sudut 450 lebih baik dalam meningkatkan kemampuan 

jump shoot dibandingkan latihan jump shoot sudut 1350 pada pemain 

bolabasket putra Ngaliyan Basketball Center kota Semarang tahun 2011. 

7.2 Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, penulis mengajukan saran : 

7.2.1 Bagi pelatih klub Ngaliyan Basketball Center diharapkan dalam melatih 

kemampuan teknik jump shoot sebaiknya berada pada sisi kanan pemain 

atau berada pada sisi kiri ring karena terbukti lebih baik dalam 

meningkatkan kemampuan jump shoot dibandingkan latihan jump shoot 

dari sisi kiri pemain atau berada pada sisi kanan ring. 

7.2.2 Bagi penulis lain yang tertarik melakukan penelitian sejenis, dapat 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi dan diharapkan 

untuk dapat membandingkan bentuk latihan jump shoot ini dengan bentuk 

latihan yang lain agar diperoleh informasi yang semakin tepat terkait 



48 
 

 
 

bentuk latihan yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan jump 

shoot dalam permainan bolabasket. 
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Lampiran 5 
 
 

DAFTAR NAMA TENAGA PEMBANTU PENELITIAN 

 
No. Nama Tugas Keterangan 

1 Fahmi Ari. R Pengambil bola Mahasiswa 

2 Bambang Puguh. M Pemberi aba-aba Mahasiswa 

3 Dian Resti. A Pencatat nilai Mahasiswa 
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Lampiran 6 
 

DAFTAR NAMA PEMAIN BOLABASKET PUTRA 

NGALIYAN BASKETBALL CENTER 

KOTA SEMARANG 

 

No. Nama Posisi 

1 Hendra Julistia. B F 
2 Lutfi M.E F 
3 Aji Wahyu. H SG 
4 Denny. S F 
5 Rival Tree F 
6 Faiez PG 
7 Galang Reza F 
8 Era Kristianto PG 
9 Doni Bryan SG 
10 Bagus. K PG 
11 Ganang Adi. N F 
12 Anang. B SG 
13 Hedy Subyanto SG 
14 Agung. S PG 
15 Wendy. M F 
16 Anyono. M SG 
17 Prima Nugroho PG 
18 Duden F 
19 Dion SG 
20 Gusti. M. H SG 
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Lampiran 7 
 

Tes Uji Coba (Pertama) Tembakan Jump Shoot 

Tim Bolabasket Putra UKM UNNES 

Tahun 2011 

 

No. Nama Posisi Jump Shoot Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Hendra PF 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 
2 Andra SG 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 
3 Agung F 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 4 
4 Wiwin F 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 
5 Maulana F 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 
6 Selamet F 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 4 
7 Hanibal PF 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 
8 Galih PG 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 5 
9 Wendri PG 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4 
10 Fahmi SG 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 6 

Jumlah  48 
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Lampiran 8 
 

Tes Uji Coba (Kedua) Tembakan Jump Shoot 

Tim Bolabasket Putra UKM UNNES 

Tahun 2011 

 

No. Nama Posisi Jump Shoot Jumlah 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Hendra PF 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 6 
2 Andra SG 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 5 
3 Agung F 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5 
4 Wiwin F 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 
5 Maulana F 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 6 
6 Selamet F 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 5 
7 Hanibal PF 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 5 
8 Galih PG 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 
9 Wendri PG 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 
10 Fahmi SG 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 7 

Jumlah  52 
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Lampiran 9 
 

Penghitungan Hasil Tes Uji Coba Jump Shoot 

Tim Bolabasket Putra UKM UNNES 

Tahun 2011 

 

No. Nama X Y X2 Y2 (X).(Y) 

1 Hendra 5 6 25 36 30 
2 Andra 4 5 16 25 20 
3 Agung 4 5 16 25 20 
4 Wiwin 4 4 16 16 16 
5 Maulana 6 6 36 36 36 
6 Selamet 4 5 16 25 20 
7 Hanibal 6 5 36 25 30 
8 Galih 5 5 25 25 25 
9 Wendri 4 4 16 16 16 
10 Fahmi 6 7 36 49 42 
 ∑ 48 52 238 278 255 

 
N = 10 
∑ x = 48 
∑ y = 52 
∑ x2 = 238 
∑ y2 = 278 
∑ xy  = 255
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Lampiran 10 
 

Penghitungan Validitas dan Reliabilitas Hasil Tes Uji Coba Jump Shoot 

Tim Bolabasket Putra UKM UNNES 

Tahun 2011 

 

Rumus validitas yang digunakan : 

 rxy = 
( )( )

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

.

yyNxxN

yxxyN

∑−∑∑−∑

−
 

 
(Suharsimi Arikunto, 2006:170) 

rxy = 
( )( )

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

.

yyNxxN

yxxyN

∑−∑∑−∑

−

 
  = ( )( )

( )( ) ( )( )22 52278.10.48238.10

5248255.10

−−

−  

  = 
( )( )27042780.23042380

24962550
−−

−

 
  = 

5776
54  

  = 
76
54  

 rxy = 0,711 
 
 
 
 

Rumus reliabilitas yang digunakan : 

r11 =    

(Suharsimi Arikunto, 2006:180) 

r11 =    =   ,
,

 = ,
,

 = 0,831 

Instrumen dikatakan valid dan reliabel, apabila nilai rxy dan r11 lebih besar 

dari nilai r-tabel pada taraf signifikansi 5%. Setelah diadakan tes uji coba untuk 
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mencari nilai validitas dan reliabilitas, akhirnya di dapat nilai validitas 0,711 dan 

nilai reliabilitas 0,831 dengan r-tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0,632. 

Maka, instrumen dalam penelitian ini valid dan reliabel. Berikut adalah tabel 

interprestasi nilai : 

Tabel Interprestasi Nilai 
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 ) 
 Suharsimi Arikunto (2006 : 276) 
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Lampiran 11 
 
HASIL TES AWAL (PRE TEST) JUMP SHOOT PEMAIN BOLABASKET 

PUTRA NGALIYAN BASKETBALL CENTER 

KOTA SEMARANG TAHUN 2011 

 

No. Nama Jump Shoot Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Hendra 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 
2 Wendy 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
3 Denny 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 
4 Prima 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
5 Anang 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 
6 Agung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 
7 Doni 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 
8 Galang 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
9 Aji 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 
10 Gusti 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 
11 Anyono 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 
12 Duden 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4 
13 Dion 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 
14 Lutfi 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 
15 Faiez 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
16 Bagus 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
17 Era 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 
18 Hedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
19 Ganang 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 5 
20 Rival 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 

Jumlah  52 
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Lampiran 12 
 

HASIL TES AWAL (PRE TEST) BERDASARKAN RANGKING 

PEMAIN BOLABASKET PUTRA NGALIYAN BASKETBALL CENTER 

KOTA SEMARANG TAHUN 2011 

 

No. No. Tes Nama Hasil 

1 19 Ganang 5 
2 12 Duden 4 
3 1 Hendra 3 
4 3 Denny 3 
5 4 Prima 3 
6 5 Anang 3 
7 7 Doni 3 
8 9 Aji 3 
9 10 Gusti 3 
10 13 Dion 3 
11 14 Lutfi 3 
12 20 Rival 3 
13 6 Agung 2 
14 11 Anyono 2 
15 15 Faiez 2 
16 16 Bagus 2 
17 17 Era 2 
18 2 Wendy 1 
19 8 Galang 1 
20 18 Hedy 1 
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Lampiran 13 
 

DATA MATCHING HASIL TES AWAL (PRE TEST) 

PEMAIN BOLABASKET PUTRA NGALIYAN BASKETBALL CENTER 

KOTA SEMARANG TAHUN 2011 

 

No. No. 
Tes 

Hasil 
Tes 

Rumus 
Match Matching Pasangan No. 

Tes 
Pasangan 

Hasil 
1 19 5 A 

A-B 19-12 5-4 
2 12 4 B 
3 1 3 B 

A-B 3-1 3-3 
4 3 3 A 
5 4 3 A 

A-B 4-5 3-3 
6 5 3 B 
7 7 3 B 

A-B 9-7 3-3 
8 9 3 A 
9 10 3 A 

A-B 10-13 3-3 
10 13 3 B 
11 14 3 B 

A-B 20-14 3-3 
12 20 3 A 
13 6 2 A 

A-B 6-11 2-2 
14 11 2 B 
15 15 2 B 

A-B 16-15 2-2 
16 16 2 A 
17 17 2 A 

A-B 17-2 2-1 
18 2 1 B 
19 8 1 B A-B 18-8 1-1 
20 18 1 A 
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Lampiran 14 
 

DATA HASIL TES AWAL (PRE TEST) PEMBAGIAN  

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
No. 

Nama Hasil Tes 
No. 

Nama Hasil Tes
Urut Tes Urut Tes 

1 19 Ganang 5 1 12 Duden 4 
2 3 Denny 3 2 1 Hendra 3 
3 4 Prima 3 3 5 Anang 3 
4 9 Aji 3 4 7 Doni 3 
5 10 Gusti 3 5 13 Dion 3 
6 20 Rival 3 6 14 Lutfi 3 
7 6 Agung 2 7 11 Anyono 2 
8 16 Bagus 2 8 15 Faiez 2 
9 17 Era 2 9 2 Wendy 1 
10 18 Hedy 1 10 8 Galang 1 

Jumlah 27 Jumlah 25 
 
Keterangan : 

Kelompok Eksperimen :  Jump Shoot sudut 450 

Kelompok Kontrol :  Jump Shoot sudut 1350 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

∑E 27 ∑K 25 

N 10 N 10 

Mean 2,7 Mean 2,5 
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Lampiran 15 
 
HASIL TES AKHIR (POST TEST) JUMP SHOOT PEMAIN BOLABASKET 

PUTRA NGALIYAN BASKETBALL CENTER 

KOTA SEMARANG TAHUN 2011 

 

No. Nama Jump Shoot Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Hendra 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 4 
2 Wendy 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 
3 Denny 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 5 
4 Prima 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 
5 Anang 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 5 
6 Agung 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 4 
7 Doni 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 4 
8 Galang 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
9 Aji 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 
10 Gusti 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 
11 Anyono 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 
12 Duden 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 5 
13 Dion 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 
14 Lutfi 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 
15 Faiez 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 
16 Bagus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 
17 Era 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 
18 Hedy 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 
19 Ganang 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6 
20 Rival 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 

Jumlah 75 
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Lampiran 16 
 

DATA HASIL TES AKHIR (POST TEST) 

KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 
No. 

Nama Hasil Tes 
No. 

Nama Hasil Tes
Urut Tes Urut Tes 

1 19 Ganang 6 1 12 Duden 5 
2 3 Denny 5 2 1 Hendra 4 
3 4 Prima 5 3 5 Anang 5 
4 9 Aji 4 4 7 Doni 4 
5 10 Gusti 4 5 13 Dion 3 
6 20 Rival 3 6 14 Lutfi 4 
7 6 Agung 4 7 11 Anyono 3 
8 16 Bagus 3 8 15 Faiez 2 
9 17 Era 4 9 2 Wendy 3 
10 18 Hedy 2 10 8 Galang 2 

Jumlah 40 Jumlah 35 
 
Keterangan : 

Kelompok Eksperimen :  Jump Shoot sudut 450 

Kelompok Kontrol :  Jump Shoot sudut 1350 

Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

∑E 40 ∑K 35 

N 10 N 10 

Mean 4 Mean 3,5 
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Lampiran 17 
 

PENGHITUNGAN HASIL STATISTIK PRE TEST 

 KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 

No. Pasangan Subyek K E D 
(K-E) 

d 
(D-MD) d2 

1 19-12 4 5 -1 -0,8 0,64 
2 3-1 3 3 0 0,2 0,04 
3 4-5 3 3 0 0,2 0,04 
4 9-7 3 3 0 0,2 0,04 
5 10-13 3 3 0 0,2 0,04 
6 20-14 3 3 0 0,2 0,04 
7 6-11 2 2 0 0,2 0,04 
8 16-15 2 2 0 0,2 0,04 
9 17-2 1 2 -1 -0,8 0,64 
10 18-8 1 1 0 0,2 0,04 

∑ 25 27 -2 0 1,6 
 
∑K = 25 
∑E = 27 
D = K-E 
 = 25-27 
∑D = -2 
N = 10 

MD = 
N

D∑ = 
10

2− = -0,2 

∑d2  = 1,6 

t = 

)1(

2

−
∑
NN

d

MD
 

t = 

)110(10
6,1

2,0

−

 

t = 

90
6,1
2,0  

t = 
017,0
2,0  



68 
 

 
 

t = 
130,0

2,0  

t = 1,538 
t hitung = 1,538 < t tabel = 2,262 
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Lampiran 18 
 

PENGHITUNGAN HASIL STATISTIK PRE TEST DAN POST TEST 

KELOMPOK EKSPERIMEN 

 

No. No. Tes Pre Test 
E1 

Post Test 
E2 

D 
(E1-E2) 

d 
(D-MD) d2 

1 19 5 6 -1 0,3 0,09 
2 3 3 5 -2 -0,7 0,49 
3 4 3 5 -2 -0,7 0,49 
4 9 3 4 -1 0,3 0,09 
5 10 3 4 -1 0,3 0,09 
6 20 3 3 0 1,3 1,69 
7 6 2 4 -2 -0,7 0,49 
8 16 2 3 -1 0,3 0,09 
9 17 2 4 -2 -0,7 0,49 
10 18 1 2 -1 0,3 0,09 

∑ 27 40 -13 0 4,1 
 

∑E1 = 27 

∑E2 = 40 

D = E1-E2 

 = 27-40 

∑D = -13 

N = 10 

MD = 
N

D∑ = 
10
13− = -1,3 

∑d2 = 4,1 

t = 

)1(

2

−
∑
NN

d

MD
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t = 

)110(10
1,4

3,1

−

−
 

t = 

90
1,4

3,1  

t = 
045.0
3,1  

t = 
212,0
3,1  

t = 6,132 
t hitung = 6,132 > t tabel = 2,262 
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Lampiran 19 
 

PENGHITUNGAN HASIL STATISTIK PRE TEST DAN POST TEST 

KELOMPOK KONTROL 

 

No. No. Tes Pre Test 
K1 

Post Test 
K2 

D 
(K1-K2) 

d 
(D-MD) d2 

1 12 4 5 -1 0 0 
2 1 3 4 -1 0 0 
3 5 3 5 -2 -1 1 
4 7 3 4 -1 0 0 
5 13 3 3 0 1 1 
6 14 3 4 -1 0 0 
7 11 2 3 -1 0 0 
8 15 2 2 0 1 1 
9 2 1 3 -2 -1 1 
10 8 1 2 -1 0 0 

∑ 25 35 -10 0 4 
 

∑K1 = 25 

∑K2 = 35 

D = K1-K2 

 = 25-35 

∑D = -10 

N = 10 

MD = 
N

D∑ = 
10
10− = -1 

∑d2 = 4 

t = 

)1(

2

−
∑
NN

d

MD
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t = 

)110(10
4

1

−

−
 

t = 

90
4

1  

t = 
044,0
1  

t = 
209,0
1  

t = 4,784 
t hitung = 4,784 > t tabel = 2,262 
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Lampiran 20 
 

PENGHITUNGAN HASIL STATISTIK POST TEST 

 KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

 

No. Pasangan Subyek K E D 
(K-E) 

d 
(D-MD) d2 

1 19-12 5 6 -1 -0,5 0,25 
2 3-1 4 5 -1 -0,5 0,25 
3 4-5 5 5 0 0,5 0,25 
4 9-7 4 4 0 0,5 0,25 
5 10-13 3 4 -1 -0,5 0,25 
6 20-14 4 3 1 1,5 2,25 
7 6-11 3 4 -1 -0,5 0,25 
8 16-15 2 3 -1 -0,5 0,25 
9 17-2 3 4 -1 -0,5 0,25 
10 18-8 2 2 0 0,5 0,25 

∑ 35 40 -5 0 4,5 
 
∑K = 35 
∑E = 40 
D = K-E 
 = 35-40 
∑D = -5 
N = 10 

MD = 
N

D∑ = 
10

5− = -0,5 

∑d2  = 4,5 

t = 

)1(

2

−
∑
NN

d

MD

 

t = 

)110(10
5,4
5,0

−

−
 

t = 

90
5,4

5,0  

t = 
05,0
5,0  
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t = 
223,0
5,0  

t = 2,242 
t hitung = 2,242 < t tabel = 2,262 
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Lampiran 21 
 

Standart Deviasi Hasil Pre Test Kelompok Eksperimen 
x f fx x2 fx2 
5 1 5 25 25 
3 5 15 9 45 
2 3 6 4 12 
1 1 1 1 1 

Jumlah 27 83 
 
∑fx = 27 
∑fx2 = 83 
N = 10 

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−= ∑∑

N
fx

N
fx

SD  

 
2

10
27

10
83

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=  

 29,73,8 −=  

 01,1=  
 = 1,005
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Lampiran 22 
 

Standart Deviasi Hasil Pre Test Kelompok Kontrol 
x f fx x2 fx2 
4 1 4 16 16 
3 5 15 9 45 
2 2 4 4 8 
1 1 1 1 1 

Jumlah 24 70 
 
∑fx = 24 
∑fx2 = 70 
N = 10 

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−= ∑∑

N
fx

N
fx

SD  

2

10
24

10
70

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=  

76,57 −=  

24,1=  
= 1,113 
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Lampiran 23 
 

Standart Deviasi Hasil Post Test Kelompok Eksperimen 
x f fx x2 fx2 
6 1 6 36 36 
5 2 10 25 50 
4 4 16 16 64 
3 2 6 9 18 
2 1 2 4 4 

Jumlah 40 172 
 
∑fx = 40 
∑fx2 = 172 
N = 10 

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−= ∑∑

N
fx

N
fx

SD  

2

10
40

10
172

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=  

162,17 −=  

2,1=  
= 1,095 
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Lampiran 24 
 

Standart Deviasi Hasil Post Test Kelompok Kontrol 
x f fx x2 fx2 
5 2 10 25 50 
4 3 12 16 48 
3 3 9 9 27 
2 2 4 4 8 

Jumlah 35 133 
 
∑fx = 35 
∑fx2 = 133 
N = 10 

2
2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−= ∑∑

N
fx

N
fx

SD  

2

10
35

10
133

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡−=  

25,123,13 −=  

05,1=  
= 1,024 
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Lampiran 25 
 

PROGRAM LATIHAN JUMP SHOOT SUDUT 450 DAN 1350 
KELOMPOK EKSPERIMEN DAN KELOMPOK KONTROL 

Program 
Latihan Senin Rabo Jum’at 

April 
(Minggu 2)

Tes Awal Pre Test 
11 April 2011 

• Warming up statis 
dan ABC running. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 450 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1350 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
10 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 450 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1350 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

April 
(Minggu 3)

• Warming up 
statis dan lari 
keliling lapangan 
10 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 22,50 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
15 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 22,50 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

- Kelompok 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
selama 5 menit. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 00 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

- Kelompok 
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melakukan jump 
shoot sudut 
157,50 dengan 
jarak 4,5 m, 
dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down.

Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 157,50 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down.

Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1800 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

April 
(Minggu 4)

• Warming up 
statis dan lari 
keliling lapangan 
10 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 00 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1800 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 5 
repitisi dalam 3 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
15 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 450 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1350 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
selama 8 menit. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 450 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1350 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

Mei 
(Minggu 1)

• Warming up 
statis dan lari 
keliling lapangan 
10 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 22,50 
dengan jarak 4,5 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
15 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 22,50 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
selama           10 
menit. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
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m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 
157,50 dengan 
jarak 4,5 m, 
dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 157,50 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

shoot sudut 00 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1800 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

Mei 
(Minggu 2)

• Warming up 
statis dan lari 
keliling lapangan 
10 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 00 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1800 
dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
15 kali. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 450 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1350 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

• Warming up 
statis, ABC 
running dan lari 
keliling lapangan 
selama           12 
menit. 

• Inti 
- Kelompok 

Eksperimen 
melakukan jump 
shoot sudut 450 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

- Kelompok 
Kontrol 
melakukan jump 
shoot sudut 1350 

dengan jarak 4,5 
m, dilakukan 10 
repitisi dalam 2 
set. 

• Istirahat. 
• Game. 
• Cooling down. 

Mei 
(Minggu 3)

Tes Akhir Post Test
16 Mei 2011 
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Lampiran 26 
 
 

 
 

Lapangan klub Ngaliyan Basketball Center kota Semarang 

 
Pemberian instruksi kepada para pemain 
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Warming Up/ Pemanasan 

 
Lari keliling lapangan 
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Latihan Jump Shoot sudut 450 

 
Latihan Jump Shoot sudut 1350 
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Tes Jump Shoot 

 
Tes Jump Shoot 

 


