
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Bola basket adalah salah satu cabang olahraga yang termasuk populer dan 

banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Permainan bola basket memiliki 

karakteristik tersendiri, antara lain kategori permainan yang mempergunakan 

bola besar, lapangan yang luas dan mempunyai papan pantul serta ring untuk 

memasukkan bola, yang terdiri atas dua tim yang beranggotakan masing-

masing lima orang yang saling bertanding mencetak poin dengan 

memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan mencegah lawan untuk 

memasukkan bola ke keranjang sendiri. Bola basket sangat menarik untuk 

ditonton karena bisa dimainkan di ruang olahraga tertutup dan terbuka 

(indoor atau outdoor), serta hanya memerlukan lapangan yang relatif kecil.  

 

Bola basket banyak digemari oleh masyarakat, terutama kalangan pelajar dan 

mahasiswa. Melalui kegiatan olahraga bola basket ini para remaja banyak 

memperoleh manfaat khususnya dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial, 

selain itu bola basket mudah dipelajari karena bentuk bolanya yang besar, 

sehingga tidak menyulitkan pemain ketika memantulkan atau melempar bola 

tersebut.  
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Ada beberapa gerak dasar dalam bermain bola basket yang harus dikuasai. 

Menggiring bola (dribbling ball) adalah suatu usaha membawa bola ke depan, 

caranya dengan memantul-mantulkan bola ke lantai dengan satu tangan, saat 

bola bergerak ke atas telapak tangan menempel pada bola dan mengikuti arah 

bola tekanlah bola saat mencapai titik tertinggi ke arah bawah dengan sedikit 

meluruskan siku tangan diikuti dengan kelenturan pergelangan tangan.  

Menggiring bola dalam permainan bola basket dapat dibagi menjadi beberapa 

cara yaitu, menggiring bola rendah yang bertujuan untuk membawa bola dan 

melindungi bola dari jangkauan lawan dan menggiring bola tinggi dengan 

tujuan untuk mengadakan serangan yang cepat ke daerah pertahanan lawan.  

Mengoper atau melempar bola terdiri atas tiga cara yaitu melempar bola dari 

depan dada (chest pass) yang dilakukan dari dada pemain ke dada kawan 

dengan cepat, melempar bola dari atas kepala (over head pass), serta 

melempar bola memantul ke tanah atau lantai (bounce pass), serta memoros 

atau pivot adalah suatu usaha menyelamatkan bola dari jangkauan lawan 

dengan salah satu kaki sebagai porosnya, sedangkan kaki yang lain dapat 

berputar 360 derajat. Tembakan atau Shooting adalah usaha memasukkan 

bola ke dalam keranjang atau ring basket lawan untuk meraih poin, shooting 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan shooting menggunakan dua 

tangan serta shooting menggunakan satu tangan.  

Lay-up adalah usaha memasukkan bola ke ring atau keranjang basket dengan 

dua langkah dan meloncat agar dapat meraih poin, lay-up disebut juga dengan 

tembakan melayang.  
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Pasing dada atau chest pass adalah lemparan yang sangat banyak dilakukan 

dalam bermain. Lemparan ini sangat bermanfaat untuk lemparan jarak pendek 

dengan perhitungan demi kecepatan dan kecermatan serta kawan menerima 

bola tidak dijaga dengan ketat, dan jarak lemparannya antara 3 sampai 5 

meter. Melakukan operan chest pass memang terlihat mudah, namun perlu 

juga dilatih agar dapat menghasilkan operan yang baik, karena memerlukan 

speed yang tinggi, reaksi yang cepat, respon yang baik, koordinasi mata, 

tangan dan kaki harus cepat serta kerjasama yang baik.  

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti beberapa kali di SMP 

Negeri 1 Natar, terlihat bahwa selama ini dalam proses pembelajaran guru 

belum mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. 

Kesalahan yang terlihat saat pengamatan yaitu, terlihat sebagian siswa posisi 

berdirinya kurang rileks dan saat posisi awal dalam memegang bola, posisi 

kedua telapak tangan terlalu berada di bagian belakang bola dan jari tangan 

rapat. Sedangkan posisi tangan yang baik adalah posisi kedua telapak tangan 

memegang bagian samping bola dan jari tangan dibuka serta menghadap ke 

depan. Kesalahan lain yang terlihat pada sebagian besar siswa adalah pada 

posisi pelaksanaan, siswa tidak melangkahkan salah satu kaki kearah operan, 

yang seharusnya disaat yang bersamaan dengan melepaskan bola maka salah 

satu kaki melangkah kedepan kearah target dengan lutut kaki bagian depan 

direntangkan 25
o
. 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan mengadakan 

penelitian tentang ”Pengaruh latihan mengoper bola ke tembok dan 
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berpasangan terhadap keterampilan chest pass bola basket pada siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 1 Natar”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdapat masalah yang dapat di 

identifikasi, antara lain : 

1. Masih kurangnya pemahaman siswa pada posisi tangan dan gerak tangan 

dalam   melakukan gerak dasar chest pass. 

2. Masih kurangnya pemahaman siswa pada posisi langkah gerakan kaki 

sebelum dan sesudah melakukan gerakan chest pass. 

3.  Masih kurangnya pemahaman siswa pada posisi akhir melakukan gerakan  

chest pass. 

 

C. Batasan Masalah 

 

Bidang kajian yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

latihan mengoper bola ke tembok dan berpasangan terhadap keterampilan 

chest pass bola basket pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Natar. Agar 

subtansi penelitian tidak melebar dan langkah–langkah pemecahan masalah 

dapat dilakukan dengan tepat, perlu adanya batasan ruang lingkup masalah 

penelitian. 

Adapun batasan  masalah dalam penelitian ini antara lain ialah : 

1. Penelitian ini mengambil sampel dari siswa Laki-laki kelas VIII 

2. Lokasi penelitian adalah SMP Negeri 1 Natar 

3. Penelitian dipusatkan pada pengaruh latihan mengoper bola ke tembok dan 

berpasangan terhadap keterampilan chest pass bola basket. 
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D. Rumusan Masalah 

 

Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah latihan Mengoper Bola Ke tembok memberi pengaruh terhadap 

keterampilan chest pass bola basket pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 

1 Natar? 

2. Apakah latihan Mengoper Bola Berpasangan memberi pengaruh terhadap 

keterampilan chest pass bola basket pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 

1 Natar? 

3. Manakah yang lebih baik latihan Mengoper Bola ke tembok atau  

berpasangan terhadap keterampilan chest pass bola basket pada siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 1 Natar? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Sesuai dengan masalah penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui pengaruh latihan mengoper bola ke tembok terhadap 

keterampilan chest pass bola basket pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 

1 Natar. 

b. Untuk mengetahui pengaruh latihan mengoper bola berpasangan terhadap 

keterampilan chest pass bola basket pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 

1 Natar; 

c. Untuk mengetahui mana yang lebih baik antara pengaruh latihan 

mengoper bola ke tembok dan berpasangan terhadap keterampilan chest 

pass bola basket pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Natar; 

 



6 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

1.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengalaman untuk mengetahui 

upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan chest 

pass dalam bola basket, serta sebagai salah satu penunjang peningkatan 

keterampilan chest pass. 

2.  Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam 

melakukan gerakan chest pass. 

3.  Bagi Guru 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan metode dan 

model atau pendekatan yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan anak, sehingga anak dapat mengoptimalkan segenap 

kemampuannya dan tercapailah keberhasilan pembelajaran. 

4.  Bagi Program Studi 

Sebagai informasi dan acuan bagi pihak yang ingin melaksanakan penelitian 

sejenis. 


