
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Basket 

 

Menurut Abidin (1999:23) Bola baket adalah 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. 

 

B. Latihan 

 

1. Pengertian Latihan 

Harsono (2004:20) mengatakan sebagai berikut latihan adalah proses yang 

sistematis dari yang berlatih yang dilakukan secara berulang-ulang dengan 

kian hari kian menambah jumlah beban latihan serta intensitas latihannya. 

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa berlatih secara sistematis adalah latihan 

yang terprogram dan berpedoman pada suatu jadwal latihan, menurut pola 
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tertentu dalam penyampaian atau metodenya dilakukan secara sistematis 

yakni dari yang lebih mudah ke yang lebih sukar. 

 

Berlatih berulang-ulang maksudnya adalah melakukan berkali-kali dan 

menambah beban yang dikerjakan dan berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan.Kemudian setiap latihan bebanya ditambah, jadi bukan berarti 

setiap hari melakukan latihan tetapi berdasarkan program latihan yang 

telah ditentukan.Tujuan Trainingmenurut Harsono (2004:99) adalah untuk 

membantu siswa meningkatkan keterampilan dan prestasi agar semakin 

maksimal. Untuk mencapai hal tersebut ada beberapa aspek latihan yang 

perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Latihan fisik (Physical training)Latihan ditujukan untuk perkembangan 

fisik secara menyeluruh, karenaolahraga sangat membutuhkan kondisi 

fisik yang prima. 

b. Latihan Teknik (Technical Training)Latihan untuk mempermahir 

teknik-teknik gerakan yang diperlukan pada saat bertanding, baik teknik 

yang telah ada atau mempelajari teknik-teknik baru. 

c. Latihan taktik (Tactical Training)Latihan untuk menumbuh 

kembangkan inteprestasi atau daya tafsir siswa. Teknik-teknik gerakan 

dengan baik haruslah dituangkan dan diorganisir dalam pola-pola 

permainan, bentuk-bentuk dan formasi-formasi permainan serta strategi 

dan taktik pertahanan dan penyerangan sehingga berkembang menjadi 

satu kesatuan gerak yangsempurna. 

d. Latihan Mental (Physcological Training)Latihan untuk mempertinggi 

efisiensi mental siswa, terutama bila siswa berada dalam posisi dan 
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situasi stres yang kompleks. Tanpa memiliki mental yang bagus dapat 

dipastikan akan sulit mengatasi kondisi tersebu 

 

Harsono (1988:100) menegaskan bahwa perkembangan kondisi fisik yang 

menyeluruh amatlah penting, oleh karena tanpa kondisi fisik yang baik 

atlet tidak akan dapat mengikuti latihan-latihan dengan sempurna.  

 

2. Prinsip-prinsip Latihan  

Proses latihan dapat direncanakan, sebab latihan harus mengikuti prinsip-

prinsip tertentu, Empat prinsip yang penting adalah: 

a. Prinsip Overload (beban lebih) 

Latihan harus mengakibatkan penekanan fisik dan mental. Prinsip 

overload ini adalah prinsip latihan yang paling mendasar dan paling 

penting, prinsip ini mengatakan bahwa latihan beban haruslah latihan 

dengan sangat keras, sertadiberikan berulang kali dengan intensitas 

yang cukup tinggi. Harsono (2004: 45) menyebutkan bahwa beban yang 

diberikan kepada anak haruslahditingkatkan. Kalau beban latihan tidak 

pernah ditambah maka berapa lamapun dan berapa seringpun anak 

berlatih, prestasi tak mungkin akan meningkat. Namun demikian, kalau 

beban latihan terus menerus bertambah tanpa ada peluang-peluang 

untuk istirahat performanya pun mungkin tidak akan meningkat secara 

progresifPembebanan pada latihan membuat tubuh melakukan 

penyesuaian terhadap rangsangan dari beban latihan. Sehingga latihan 

beban lebih menyebabkan kelelahan, pemulihan dan penyesuaian 
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memungkinkan tubuh untuk mengkompensasikan lebih atau mencapai 

tingkat kesegaran yang lebih tinggi. 

 

b. Prinsip Peningkatan Beban Terus Menerus (progresif) 

Menurut Harsono (2004: 55) prinsip progresif adalah penambahan 

bebandengan memanipulatif intensitas, repetisi dan lama latihan. 

Penambahan beban dilakukan dengan meningkatkan beban secara 

bertahap dalam pogram latihan. Progresif artinya adalah apabila otot 

lelah menunjukkan gejala kemampuannya meningkat, maka beban 

ditambah untuk memberi  stress baru bagi otot yang bersangkutan. 

 

c. Prinsip Reversibility (kembali asal) 

Menurut Harsono (2004: 60) prinsip ini mengatakan bahwa kalau kita 

berhenti berlatih, tubuh kita akan kembali kekeadaan semula atau 

kondisinya tidak akan meningkat. Ini berarti jika beban latihan yang 

sama terus menerus kepada anak maka terjadi penambahan awal dalam 

kesegaran kesuatu tingkat dan kemudian akan tetap pada tingkat itu. 

Sekali tubuh telah menyesuaikan terhadap beban latihan tertentu, proses 

penyesuaian ini terhenti. Sama halnya apabila beban latihan jauh 

terpisah maka tingkat kesegaran si anak selalu cenderung 11kembali 

ketingkat semula. Hanya perbaikan sedikit atau tidak sama sekali. 

 

 

d. Prinsip Kekhususan 

Harsono (2004: 65) menyebutkan bahwa manfaat maksimal yang bisa 

diperoleh dari rangsangan latihan hanya akan terjadi manakala 
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rangsangan tersebut mirip atau merupakan replika dari gerakan-gerakan 

yang dilakukan dalam olahraga tersebut. Termasuk dalam hal ini 

metode dan bentuk latihan kondisi fisiknya. 

 

3. Teori Latihan 

Harsono (2004:7) latihan training adalah suatu proses yang amat kompleks 

yang melibatkan variabel – variabel internal dan eksternal, antara lain 

motivasi dan ambisi atlet, kuantitas dan kualitas latihan, volume dan 

intensitas latihan, pengalaman – pengalaman bertanding, dst. 

 

Bompa, 1990:78 ( Theory And Methodology Of Training ) Latihan adalah 

merupakan aktivitas olahraga yang sistematik dalam waktu yang lama, 

ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada ciri-

ciri fungsi fisiologis dan psikologis manusia untuk mencapai sasaran yang 

telah ditentukan.    

 

Masih dalam Bompa, latihan fisik yang dilakukan dengan sistematis, 

berulang-ulang dan terprogram akan memberi dampak positif bagi tubuh, 

sebagai berikut : 

1. Jantung akan membesar, lebih kuat, penambahan volume dan curah 

jantung. 

2. Bertambahnya jumlah pembuluh kapiler disekitar otot. 

3. Bertambahnya kemampuan darah membawa oksigen. 

4. Bertambahnya kemampuan sel otot menghasilkan energy dengan 

penambahan konsentrasi enzim penghasil energi. 
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5. Bertambahnya kemampuan sel otot untuk menetralisir dan 

menghancurkan sisa-sisa pembakaran. 

6. Bertambahnya kemampuan sel otot dan hati untuk bahan bakar 

terutama glikogen. 

7. Bertambah besarnya ukuran otot. 

 

C. Gerak Dasar 

 

Gerak dasar adalah komponen gerak yang menuntun kepada 

keterampilangerakan yang sifatnya kompleks. Menurut Tarigan (2009:20) 

“Gerak dasarmerupakan kemampuan yang biasa siswa lakukan guna 

meningkatkankualitas hidup”.Memperjelas pendapatyang telah dikemukakan 

sebelumnya, Irsyada (2007:17) menjelaskan bahwa“Gerak dasar dalam 

permainan bola basket adalah aktivitas tubuh dalammemainkan bola secara 

sederhana”. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, peneliti berpendapat 

bahwa yang dimaksud dengan gerak dasar adalah keterampilan 

tubuhmelakukan fase–faseatau tahapan–tahapandari suatu rangkaian 

gerakan.Dalam penelitian ini, untuk mempermudah siswa kelas VIII SMP 

Negeri 1 Natar, melakukan gerak chest pass, peneliti membelajarkan gerak 

dasar chest pass yang terdiri dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan akhiran 

menggunakan model pembelajaranke tembok dan berpasangan. 

 

Menurut Saputra (2009:18) kemampuan gerak dasar dibagi menjadi tigayaitu: 

locomotor, non locomotor, manipulatif. Berikut ini adalah penjelasan dari tiga 

kemampuan gerak dasar: 
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1. Kemampuan Locomotor 

Kemampuan locomotor adalah kemampuan yang digunakan 

untukmemindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain atau 

untukmengangkat tubuh keatas seperti: lompat, berjalan, berlari. 

2. Kemampuan Non-locomotor 

Kemampuan non-locomotor adalah kemampuan gerak yang 

dilakukanditempat tanpa ada ruang gerak yang memadai seperti: 

menekuk,meregang, mendorong. 

3. Kemampuan Manipulatif 

Kemampuan manipulatifadalah kemampuan memainkan suatu obyekatau 

benda, baik yang dilakukan dengan kaki ataupun tangan,kemampuan gerak 

ini seperti: melempar, menerima, memantulkan suatubenda. 

 

D. Teknik Dasar Chest pass (passing di depan dada) 

 

Menurut Hans (2009:3) “Passing merupakan operan bola yang padaumumnya 

dilakukan dengan dua bahkan satu tangan serta harus cepat, tepatdan keras, 

tetapi tidak liar sehingga dapat dikuasai oleh teman 

yangmenerimanya”.Sepaham dengan pendapat sebelumnya Abidin 

(1999:46)“operan (passing) adalah lemparan yang dilakukan dengan dua 

tangan atausatu tangan dan dilakukan secara taktis, tepat waktu, serta akurat 

agar dapatmenciptakan peluang untuk membuat angka”. 

 

Dari pendapat–pendapattersebut dapat disimpulkan bahwa operan 

(passing)adalah memberikan bola ke kawan dalam permainan bolabasket 



14 

 

dengan satuataupun dua tangan secara terarah sehingga teman dapat 

menangkap boladengan baik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Gerakan Mengoper (passing) 

 

Operan adalah keahlian dasar yang sering diabaikan, padahal operan 

yangtaktis, tepat waktunya dan akurat menciptakan peluang skor bagi tim. 

Agarbola berada dalam jangkauan tembakan, bola harus dipindahkan 

denganoperan, perpindahan bola menyebabkan lawan tidak sempat bertahan 

ataumemperketat penjagaan. 

Menurut Wissel (1990:71) terdapat beberapa kegunaan khusus operan yaitu: 

1. mengalihkan bola dari daerah padat pemain (setelah rebound atau ketika 

dijaga ketat),  

2. menggerakkan bola dengan cepat pada fast break, 

3. membangun permainan yang offensif,  

4. mengoper ke rekan yang sedangterbuka (tanpa permainan lawan) untuk 

penembakan, serta 

5.mengoper danmemotong untuk melakukan tembakan sendiri”. 
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Menurut Kosasih (1994 :43) The two hand chest pass : operan setinggi 

dada/tolakan dada adalah lempar bola dari depan dada yang dilakukan dari 

dada ke dada dengan cepat dalam permainan. 

 
Gambar 2. Gerakan two hand chest pass 

Menurut Wissel (1996:72) “chest pass adalah operan yang paling umum 

dalam permainan bola basket karena dapat dilakukan dengan cepat dan tepat 

dari setiap posisi diatas lantai”. Menurut Wissel terdapat beberapa tahapan 

dalam melakukan gerakdasar chest pass di antaranya: 

a. Tahap Persiapan 

1. Lihat target 

2. Sikap berdiri rilexs 

3. Tangan sedikit di belakang bola 

4. Posisi pergelangan tangan yang rileks 

5. Posisi bola di depan dada 

6. Siku masuk dan rapat 

b. Tahap Pelaksanaan 

1. Lihat target 

2. Pandangan jauh atau mengecoh sebelum operan 

3. Melangkah pada arah operan 

4. Rentangkan lutut, punggung dan lengan 
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5. Perkuat pergelangan tangan dan jari melalui bola 

6. Perkuat tangan yang lemah melalui bola 

7. Lepaskan bola dari jemari tangan pertama dan kedua berurutan 

c. Tahap Akhir 

1. Lihat target 

2. Lengan direntangkan 

3. Telapak tangan menghadap ke bawah 

4. Jari-jari menunjuk pada target 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rangkaian gerakan chest pass dari tahapan awal,  

Pelaksanaandan akhir. 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan, peneliti 

berpendapatbahwa chest pass adalah operan bola jarak pendek yang 

dilakukan dengancara melempar bola dari depan dada dengan menggunakan 

kedua tangan yangdilakukan secara langsung ke dada sasaran oper. 

 

Melihat masih banyaknya siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Natar yang 

belum menguasai gerak dasar chest pass, maka dalam penelitian iniupaya 

yang dilakukan peneliti untuk membantu siswa melakukan gerak dasarchest 

pass adalah dengan membelajarkan gerak dasar chest passmenggunakan 

model latihan ke tembok dan latihan berpasangan.Diharapkan dengan adanya 
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perubahan model pembelajaran yang digunakanmaka siswa dapat berlatih 

gerak dasar chest pass dengan optimal. 

 

 

E. Model LatihanMengoper Bola Ke tembok 

 

Pada dasarnya pembelajaran harus memiliki rancangan suatu metode, strategi, 

gaya yang biasanya digunakan dalam proses mengajar. Metzler (2000: 11) 

mengemukakan mengenai pengertian model adalah perencanaan, penerapan, 

dan prediksi pembelajaran yang akan menjadi jalan yang efektif untuk 

mencapai tujuan belajar dalam keanekaragaman isi dari program. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) model adalah pola atau contoh, 

sedangkan latihan adalah hasil berlatih untuk mencapai prestasi. Menurut 

Dwijowinto (1993:317) mengungkapkan bahwa latihan adalah peran serta 

yang sistematis dalam latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 

fungsional fisik dan daya tahan latihan.  

 

Jadi menurut penulis pengaruh latihan mengoper bola ke tembok adalah pola 

yang digunakan atau yang di terapkan dalam berlatih untuk mencapai suatu 

pretasi dengan cara mengoper bola ke tembok sebagai sasaran dalam latihan 

basket tersebut dengan tujuan : 

 

a. Menekankan pada partisipasi yang menyenangkan pada kegiatan-kegiatan 

yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Menyediakan kegiatan-kegiatan kompetitif dan non-kompetitif 

denganrentang yang bervariasi sesuai dengan tuntutan perbedaan 

kemampuan siswa 
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c. Memberikan keterampilan (skill) dan keyakinan (confidence) yang 

diperlukan siswa agar dapat berpartisipasi aktif secara fisik. 

d. Melakukan promosi aktivitas fisik/olahraga pada seluruh 

komponenprogram sekolah dan mengembangkan hubungan antara 

program sekolahdan program masyarakat. 

 

Dengan menggunakan dasar penerapan di atas, model ini diharapkan 

dapatmengembangkan skill, kebugaran jasmani, pengetahuan, sikap, dan 

perilakuyang dapat menggiring siswa memiliki gaya hidup aktif dan sehat 

(active healthy lifestyles). Model pembelajaran ini berkeyakinan bahwa 

keberhasilanpendidikan jasmani berawal dari tertanamnya kesenangan siswa 

terhadapberbagai aktivitas fisik. Oleh karena itu, berbagai pembekalan seperti 

skill,kebugaran jasmani, sikap, pengetahuan, dan perilaku sehari-hari harus 

selaluberorientasi pada kesenangan dan keyakinan individu dalam rangka 

pembentukan gaya hidup aktif yang sehat di masa yang akan datang. 

 

F. Model Latihan Mengoper Bola Berpasangan 

 

Spencer Kagen (1993:19) “model latihanmengoper bola berpasangan adalah 

modelpembelajaran yang juga untuk melatih rasa sosial siswa, kerja sama 

dankemampuan memberi penilaian”. Pemilihan model latihanmengoper bola 

berpasanganjuga disesuaikan dengan materi, mempertimbangkan situasi dan 

kondisi sertakebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga dengan model 

latihanmengoper bola berpasangan ini diharapkan dapat memudahkan siswa 

dalam menguasaimateri yang diberikan. 
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Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari model latihan berpasanganmenurut 

Spencer Kagen (1993:19) . 

 

Kelebihan : 

1. Dipandu belajar melalui bantuan rekan 

2. Menciptakan saling kerjasama di antara siswa 

3. Meningkatkan pemahaman konsep atau proses 

4. Melatih berkomunikasi 

 

Kekurangan : 

1. Memerlukan banyak waktu 

2.Memerlukan pemahaman yang tinggi terhadap konsep untuk 

menjadipelatih. 

 

Siedentop (1995:48) model latihanmengoper bola berpasangan berorientasi 

pada nilairujukan Disciplinary Mastery (penguasaan materi), dan merujuk 

pada modelkurikulum Sport Socialization. Siedentop banyak membahas 

model ini dalambukunya yang berjudul “Quality PE Through Positive Sport 

Experiences:Sport Education”. Beliau mengatakan bahwa bukunya 

merupakan modelkurikulum dalam pembelajaran penjas.Inspirasi yang 

melandasi munculnya model ini terkait dengan kenyataanbahwa olahraga 

merupakan salah satu materi penjas yang banyak digunakanoleh para guru 

penjas dan siswa pun senang melakukannya, namun di sisilain ia melihat 

bahwa pembelajaran olahraga dalam konteks penjas seringtidak lengkap dan 

tidak sesuai diberikan kepada siswa karena nilai-nilai yangterkandung di 
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dalamnya sering terabaikan. Para guru lebih senang mengajarkan teknik-

teknik olahraga yang sering terpisah dari suasana permainan sebenarnya, 

terkadang melakukan permainan, permainantersebut lebih sering tidak sesuai 

dengan tingkat kemampuan anak sehinggakehilangan nilai-nilai 

keolahragaannya.Akibatnya, pelajaran permainanitupun tidak memberikan 

pengalaman yang lengkap pada anak dalamberolahraga. 

 

Menurut Hellison (1995 : 38) pelaksanaan model latihanmengoper bola 

berpasanganmengembangkan prosedur untuk mengajak siswanya berlatih 

bersamameningkatkan rasa tanggung jawabnya dalam praktek 

pembelajaranpenjas. Untuk menerapkannya, pertama-tama guru perlu 

memberikanpemahaman kepada para siswanya, bahwa rasa tanggungjawab 

ituberkembang sesuai tingkatannya. Adapun tingkatan tanggungjawab itu 

dapatditunjukkan melalui perilaku-perilaku nyata yang dapat diidentifikasi 

secaramudah, terutama dalam proses pembelajaran penjas. 

 

G. Kerangka Berpikir 

 

Dalam upaya peningkatan keterampilan chest pass pada siswa, maka guru 

harus memberikan  cara terbaik untuk peserta didik agar mampu melakukan 

latihan keterampilan chest pass dengan baik. 

 

Metode yang paling tepat digunakan dalam keterampilan sesuai dengan siswa 

SMP adalah latihan mengoper bola ke tembok dan berpasangan.Latihan 

mengoper bola ke tembok sebagai sasaran dalam latihan basket tersebut 

dengan tujuan menekankan pada partisipasi yang menyenangkan pada 

kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Spencer Kagen (1993:19) “model latihanmengoper bola berpasangan adalah 

modelpembelajaran yang juga untuk melatih rasa sosial siswa, kerjasama 

dankemampuan memberi penilaian”. Pemilihan model latihanmengoper bola 

berpasanganjuga disesuaikan dengan materi, mempertimbangkan situasi dan 

kondisi sertakebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga dengan model 

latihanmengoper bola berpasangan ini diharapkan dapat memudahkan siswa 

dalam menguasaimateri yang diberikan. 

 

Akor Sitepu (2015:32) “keterampilan chest passsangat berpengaruh karena di 

dalam permainan bola basket tehnik dasar chest pass paling sering digunakan 

karna sangat bermanfaat untuk operan jarak pendek dengan perhitungan demi 

kecepatan dan kecermatan dan kawan menerima bola tidak dijaga dengan 

ketat. 

 

Berdasarkan kerangka teori yang telah diuraikan maka dapat disusun  

kerangka berfikir sebagai berikut: 

Perbedaaan Latihan mengoper bola ke tembok dan berpasangan terhadap 

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

Negeri 1 Natar. 

 

Setelah dilakukan tes akhir dengan Tes latihan mengoper bola ke tembok ada 

peningkatan yang berarti pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Natar pada 

kelompok latihan mengoper bola ke tembok dan berpasangan ada 

peningkatan namun tidak signifikan. Latihan mengoper bola ke tembok lebih 

mudah diikuti, intensitas latihan dapat ditingkatkan, juga akan lebih membuat 
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motivasi untuk melakukan latihan keterampilan chest pass sehingga 

peningkatan beban latihan akan lebih baik.  

 

Dari pernyataan di atas, perlakuan latihan ke tembok dan latihan berpasangan 

kepada sampel penelitian bertujuan untuk meningkatkan keterampilan chest 

pass siswa. 

 

H. Hipotesis 

 

Menurut Arikunto (1998 : 67), hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data 

yang terkumpul, oleh karena itu suatu hipotesis perlu diuji guna mengetahui 

apakah hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukkan 

kebenarannya atau tidak. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

H0   :Tidak ada pengaruh latihan mengoper bola ke tembok terhadap 

keterampilan chest pass. 

H1 :Ada pengaruh latihan mengoper bola Ketembok terhadap keterampilan 

chest pass. 

H0   :Tidak ada pengaruh latihan mengoper bola berpasangan terhadap 

keterampilan chest pass. 

H2 :Ada pengaruh latihan mengoper bola berpasangan 

terhadapketerampilanchest pass. 

H0   :Tidak ada pengaruh latihan ke tembok lebih baik dibanding dengan 

latihan berpasangan dengan kelompok kontrol terhadap keterampilan 

chest pass.  
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H3  :Latihan Ke tembok lebih baik dibandingkan dengan latihan    

  berpasangan dan kelompok kontrol terhadap keterampilan Chest Pass 

  dalam Bola basket. 


