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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Keseimbangan 
 
 
 

Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap atau posisi 

tubuh dalam keadaan diam atau bergerak (Harsono,1988:223).  Menurut 

Oxendine dalam Harsono (1988:223) balance adalah ”Ease in maintaining 

and controling body position” atau mudahnya orang untuk mengontrol dan 

mempertahankan posisi tubuh. Sedangkan menurut Bucher dalam Harsono 

(1988:223) balance adalah “The ability of the individual to control organic 

equipment neuromuscularly”.   

 
Selanjutnya menurut Mukholid (2004:10) keseimbangan adalah kemampuan 

mempertahankan sikap tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. 

Keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

saraf ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang cepat dengan perubahan 

letak titik berat badan yang cepat pula baik dalam keadaan statis maupun 

dalam keadaan dinamis. 

 
Menurut Harsono (1988:223) ada dua macam keseimbangan yaitu:                                                                                                                                                                          

(1) Keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap 

atau posisi tubuh dalam keadaan diam, (2) Keseimbangan dinamis adalah 
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kemampuan untuk mempertahankan sikap atau posisi tubuh dalam keadaan 

bergerak.  

 
Secara singkat dapat disimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan 

seseorang dalam mempertahankan sikap tubuh yang tepat dengan perubahan 

letak titik berat badan yang cepat saat melakukan gerakan tembakan lay-up 

shoot. 

 
B. Power Tungkai 

 

Menurut Harsono (1988:200) power adalah kemampuan otot untuk 

mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang cepat. Power 

menyangkut kekuatan dan kecepatan kontraksi otot yang dinamis dan 

eksplosif serta melibatkan pengeluaran kekuatan otot yang maksimal dalam 

waktu yang secepat-cepatnya (Ismaryati, 2006:59). Power otot tungkai 

merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai untuk melakukan 

gerak secara eksplosif ketika melakukan tendangan dan berlari. Power otot 

tungkai dapat disumbangani oleh kekuatan, kecepatan, kontraksi otot, 

banyaknya fibril otot putih, usia, tipe tubuh, dan jenis kelamin. Setiap 

aktivitas fisik dalam berolahraga, otot merupakan suatu hal yang dominan 

dan tidak dapat dipisahkan. Semua gerakan yang dilakukan oleh manusia 

karena adanya otot, tulang, persendian, ligamen, serta tendon, sehingga 

gerakan dapat terjadi melalui tarikan otot serta jumlah serabut otot yang 

diaktifkan. Power merupakan unsur kondisi fisik yang dihasilkan oleh 

gabungan antara kecepatan dan kekuatan. 
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Tungkai merupakan anggota tubuh (extrimitas) bagian bawah dan terdiri dari:  

a. Otot-otot tungkai atas meliputi: 

M. abduktor maldanus, M. abduktor brevis, M. abduktor longus. Ketiga 

otot ini menjadi satu yang disebut M. abduktor femoralis dan berfungsi 

menggerakkan gerakan abduksi dari femur, M. rektus femuralis, M. vastus 

lateralis eksternal, M. vastus medialis internal, M vastus inter medial, 

Biseps femoris, berfungsi membengkokkan paha dan meluruskan tungkai 

bawah, M. semi membranosus, berfungsi tungkai bawah, M. semi 

tendinosus (seperti urat), berfungsi membengkokkan urat bawah serta 

memutar ke dalam, M. Sartorius, berfungsi eksorotasi femur, memutar ke 

luar waktu lutut fleksi, serta membantu gerakan fleksi femur dan 

membengkokkan ke luar. 

 
Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Otot-otot yang terdapat pada tungkai atas 

(Sumber: Pearce 2002 : 134) 
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b. Otot-otot tungkai bawah meliputi: 

Otot tulang kering, depan M. tibialis anterior, berfungsi mengangkut 

pinggir kaki sebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor 

talangus longus, berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari 

manis dan kelingking jari, otot ekstensi jempol, berfungsi dapat 

meluruskan ibu jari kaki, tendo Achilles, berfungsi meluruskan kaki di 

sendi tumit dan membengkokkan tungkai bawah lutut (M. popliteus), M. 

falangus longus, berfungsi membengkokkan empu kaki, M. tibialis 

posterior, berfungsi membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak kaki 

di sebelah ke dalam. 

 
Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Otot-otot yang terdapat pada tungkai bawah 

(Sumber: Pearce 2002 : 135) 

 



15 

 

C. Kelentukan Pergelangan Tangan 

 

Kelentukan adalah keefektifan seseorang dalam penyesuaian dirinya untuk 

melakukan segala aktivitas tubuh dengan penguluran seluas-luasnya, terutama 

otot-otot, ligamen-ligamen disekitar persendian (Sajoto, 1988:58). Sedangkan 

menurut Harsono (1988:163) mengatakan kelentukan adalah kemampuan 

untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa dengan kelentukan akan dapat (a) mengurangi cedera pada otot dan 

sendi, (b) membantu dalam mengembangkan kecepatan, koordinasi dan 

kelincahan, (c) menghemat pengeluaran energi (efisien) pada waktu 

melakukan gerakan-gerakan, (d) membantu mengembangkan prestasi dan (e) 

membantu memperbaiki sikap tubuh. Dalam permainan bola basket, 

kelentukan digunakan untuk mengefektifkan gerakan saat pemain melepas 

bola untuk dimasukkan ke keranjang, baik dipantulkan ke papan maupun 

tidak dipantulkan. 

 
Pergelangan tangan tersusun olah tulang persendian meliputi ulna, radius, 

carpal (schapoid, lunate, triguteral, pisitorm, tarapezium, trapezoid, capitale 

dan lamate) metacarpal, phalanges (distale, midlle dan proxima) (Marieb, 

2001:227) Sedangkan otot yang menyusunnya terdiri dari 1) penggerak utama 

untuk fleksi pergelangan tangan adalah: M. fleksor carpi radialis, M. fleksor 

carpi ulnaris, 2) penggerak utama untuk ekstensi pergelangan tangan adalah: 

M.ekstensor carpi radialis (longus dan brevis), M. ektensor carpi ulanris, 3) 

penggerak utama untuk abduksi adalah: M. fleksor carpi radialis, M. 

Ekstensor carpi radialis (longus dan brevis), 4) penggerak utama untuk 
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aduksi adalah: M. Fleksor carpi ulnaris, M.ekstensor carpi ulnaris 

(Soedarminto,1992:56). 

 

Gambar 3. Struktur rangka pergelangan tangan (Syaifudin, 1997:26) 

 
 

D. Bola Basket 

 

Permainan bola basket merupakan cabang olahraga beregu, dan di dalam 

pelaksanaanya dilakukan oleh dua regu.  Masing-masing regu terdiri atas lima 

orang.  Setiap pemain dapat memainan bola dengan satu tangan atau dua 

tangan.  Di dalam memainkan bola dapat dilakukan dengan dilempar, 

digelindingkan dan digiring.  Tujuan utama permainan bola basket adalah 

memasukkan bola ke dalam keranjang lawan sebanyak-banyaknya dan 

mencegah lawan untuk membuat angka.  

 
Wissel (2000:2) menyatakan: Bola basket dimainkan oleh dua tim dengan 5 

pemain per tim. Tujuannya adalah mendapat nilai (skor) dengan memasukkan 

bola ke keranjang dan mencegah tim lain melakukan hal serupa. Bola dapat 

diberikan hanya dengan passing (operan) dengan tangan atau dengan 
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mendribblenya (batting, pushing atau tapping) beberapa kali pada lantai 

tanpa menyentuh dengan dua tangan secara bersamaan. 

Menurut Dinata (2003 : 27)  Bola basket dimainkan oleh dua regu, masing-

masing regu terdiri atas 5 orang pemain. Tiap regu berusaha memasukkan 

bola ke keranjang lawan, dan mencegah lawan memasukkan bola atau 

membuat angka. Selama permainan, bola boleh dioper, dilempar, ditepis, 

digelindingkan atau dipantulkan/didribble kesegala arah, sesuai kebutuhan 

atau tehnik yang diterapkan. Selanjutnya menurut PERBASI, bola basket 

dimainkan oleh dua regu yang masing-masing terdiri atas 5 orang pemain. 

Tiap-tiap regu berusaha memasukkan bola ke dalam keranjang lawan dan 

mencegah regu lawan memasukkan bola atau membuat angka/skor. Bola 

boleh dioper, digelindingkan, atau dipantulkan/didribble ke segala arah. 

Kekompakan dan kerjasama atara pemain merupakan kunci keberhasilan 

untuk memenangkan pertandingan. Tanpa kerja sama yang kompak, maka 

suatu tim akan mengalami kesulitan untuk memenangkan pertandingan. 

 
Adapun gambar lapangan bola basket adalah sabagai berikut:  

 

Gambar 4. Lapangan Bola Basket 

(Sumber: Ahmadi 2007: 12) 
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E. Tembakan Lay-Up Shoot 

 

Menurut Sumiyarsono (2002 :35-36) tembakan lay-up shoot  adalah jenis 

tembakan yang dilakukan sedekat mungkin dengan basket yang didahului 

dengan lompat-langkah-lompat. Tembakan lay-up shoot dapat dilakukan 

dengan didahului berlari, menggiring atau memotong kemudian berlari dan 

menuju ke arah basket. Dalam melakukan tembakan lay-up shoot sebaiknya 

dilatihkan terlebih dahulu, sebelum dilaksanakan pada saat bermain 

sesungguhnya. Hal tersebut dikarenakan tembakan lay-up shoot memerukan 

langkah dua atau lompat-langkah-lompat, yang akan berakibat melakukan 

pelanggaran. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut:  

a. Saat menerima bola, lurus dalam keadaan melayang dengan lompatan 

pertama sejauh mungkin yang mempunyai manfaat untuk meninggalkan 

lawan yang menjaga.   

b. Saat melangkah, dilakukan dengan langkah pendek yang berfungsi untuk 

mempertahankan keseimbangan badan dan memperoleh awalan pada 

lompatan berikutnya setinggi mungkin agar dapat mendekat pada basket.  

c. Saat pelepasan bola, dilakukan dengan kekuatan kecil sebaiknya 

dipantulkan papan disekitar garis tegak pada petak kecil yang tergambar 

pada papan basket.  

Sedangkan menurut Wisell, (2000:61), “tembakan lay-up shoot dilakukan 

dekat dengan keranjang setelah menangkap bola atau menggiring bola. Hal 

ini menguntungkan yaitu menembak dari jarak yang sedekat-dekatnya dengan 

ring dengan melakukan lompat, langkah, lompat”. Sedangkan Ahmadi (2007: 
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19) mengemukakan bahwa “tembakan lay-up shoot merupakan tembakan 

yang dilakukan dengan jarak dekat sekali dengan keranjang basket, hingga 

seolah-olah bola itu diletakkan kedalam keranjang basket yang didahului 

dengan gerak dua langkah. Melangkah kaki dua kali, mengoper, atau 

menembakkan bola merupakan unsur penting dalam gerakan lay-up shoot”.  

Adapun kesalahan-kesalahan umum dalam melakukan lay-up shoot adalah 

sebagai berikut:   

a. Langkah pertama terlalu tinggi.   

b. Menerima bola tidak dalam keadaan melayang.  

c. Melepaskan bola dengan kekuatan besar.  

d. Pada saat melayang kaki tidak lemas bergantung tetapi aktif digerakkan.  

  
Melangkah dengan kaki, langkah sebelum melakukan lay-up shoot haruslah 

pendek sehingga dapat segera membungkuk lalu mengangkat lutut untuk 

melakukan gerakan lompatan. Mengangkat lutut sambil menembak dan bola 

lurus ke atas sambil melompat dan membawa bola diantara telinga dan bahu. 

Mengarahkan lengan, pergelangan, dan jari-jari lurus ke arah ring basket 

dengan sudut antara 45 derajat sampai dengan 60 derajat dan melepaskan bola 

dari telunjuk jari tengah dengan sentuhan halus. Mempertahankan posisi 

tangan menyeimbangkan pada bola sampai bola terlepas. Melakukan follow 

through dengan tetap mengangkat lengan dan lurus terentang pada siku, 

telunjuk mununjuk lurus pada target dan telapak tangan untuk menembak 

menghadap ke bawah.  
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Lay-up shoot yang harus dipelajari dalam permainan bola basket. Dalam 

situasi persaingan, jenis tembakan ini harus bisa dilakukan pemain baik 

dengan tangan kanan maupun kiri. Lay-up shoot dilakukan diakhir dribble. 

Pada jarak beberapa langkah dari ring, pen-dribble secera serentak 

mengangkat tangan dan lutut ke atas ketika melompat ke arah keranjang. 

Menurut Wissel (2000: 61-62) bahwa terdapat kunci sukses melakukan 

tembakan lay-up shoot  yaitu:  

a. Fase persiapan: 1) langkah pertama harus lebar atau jauh untuk 

memelihara keseimbangan, 2) langkah kedua pendek untuk memperoleh 

awalan tolakan yang kuat agar dapat melompat yang tinggi, 3) bahu rileks, 

4) tangan yang tidak menembak diletakkan dibawah bola, 5) tangan yang 

menembak diletakkan di belakang bola, 6) siku masuk dan rapat.  

                     

Gambar 5. Gerakan Fase Persiapan 

(Sumber: Wissel, 2000 : 61) 

b. Fase pelaksanaan: 1) angkat lutut untuk melompat ke arah vertikal, 2) 

tangan yang menembak diangkat lurus ke atas, 3) bola dilepas dengan 

kekuatan ujung jari pada titik tertinggi dan memantul disekitar garis tegak 

sebelah kanan pada petak kecil di atas keranjang, jika dilakukan dari sisi 

kanan.  
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Gambar 6. Gerakan Fase Pelaksanaan 

(Sumber: Wissel, 2000:61) 

c. Fase follow through: 1) mendarat dengan seimbang dan lutut ditekuk, 2) 

tangan keatas.  

 
Menurut Sumiyarsono (2002: 36) sesuai dengan peraturan permainan bola 

basket setiap pemain yang menerima bola saat melayang diperbolehkan 

melanjutkan dengan dua langkah. Langkah tersebut dapat dilakukan 

sebagai berikut:  

a. Apabila tolakan pertama dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri dan 

diakhiri dengan kaki kanan.  

b. Apabila tolakan pertama menggunakan kaki kiri, kemudian kaki 

kanan diakhiri dengan kaki kiri.  

 
Di bawah ini gambar bagaimana tembakan lay-up shoot baik satu tangan 

maupun dengan dua tangan dilakukan, sehingga dapat menghasilkan 

tolakan yang baik.  
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Gambar 7. Gerakan lay-up shoot 

Sumber: (Ahmadi 2007: 20) 

 

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam tembakan lay-up shoot menurut 

Sukintaka (1979:23) ialah :  

1. Saat menerima bola  

Saat menerima bola harus dalam keadaan melayang.  

2. Saat melangkah  

Langkah pertama harus lebar atau jauh untuk memelihara keseimbangan, 

langkah kedua pendek untuk memperoleh awalan tolakan agar dapat 

melompat setinggi-tingginya.  

3. Saat melepaskan bola  

Bola harus dilepas dengan kekuatan kecil, perhatikan pantulan pada 

papan di sekitar garis tegak sebelah kanan pada petak kecil di atas basket, 

kalau arah bola dari kanan.  
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Sesuai dengan peraturan permainan bahwa seorang pemain yang menerima 

bola saat melayang, maka pemain tersebut diperbolehkan untuk menambah 

langkah2 (dua) hitungan, dan hitungan ketiga adalah saat melepaskan bola 

sebagai suatu tembakan. Langkah lay-up shoot dapat dilakukan bila saat 

menerima bola dalam keadaan melayang dengan kaki kanan di depan, maka 

hitungan satu dikenakan pada saat kaki kanan mendarat di lantai, hitungan dua 

pada saat kaki kiri melangkah ke depan dan mendarat, sedang hitungan tiga 

adalah saat melepaskan bola untuk tembakan, yaitu pada saat tercapainya titik 

tertinggi dan sedekat mungkin dengan simpai, sesaat dalam keadaan berhenti 

di udara. Begitu juga sebaliknya bila saat menerima bola dalam keadaan 

melayang dengan kaki kiri di depan, maka hitungan satu dikenakan pada saat 

kaki kiri mendarat di lantai, hitungan dua pada saat kaki kanan melangkah ke 

depan dan mendarat, sedang hitungan ketiga adalah saat melepaskan bola 

untuk tembakan.   

Menembak, khususnya tembakan lay-up shoot  merupakan keahlian yang 

sangat penting dalam bolabasket di samping teknik dasar yang lain. Penembak 

yang baik sering disebut dengan pure shooter, disebut demikian karena 

kehalusan tembakannya. Penembak yang handal itu merupakan hasil dari 

latihan, bukan bawaan dari lahir. Menembak (lay-up shoot) adalah suatu 

teknik yang dapat dilatih sendiri setelah mengerti mekanisme tembakan yang 

benar (Wissel, 2000:46).  

Dalam melakukan tembakan lay-up shoot sangat diperlukan adanya ketepatan 

dalam mengarahkan bola ke ring basket. Menurut Wissel (2000:44). Keahlian 

dasar yang harus dilatih dalam tembakan lay-up shoot adalah keakuratan 



24 

 

dalam menembak. Salah satu faktor yang menetukan untuk menghasilkan 

suatu tembakan yang akurat adalah sudut tembakan.   

Adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan 

tembakan lay-up shoot  menurut Wissel (2000:62-63) adalah:  

1. Pada saat mengambil ancang-ancang menggunakan lompatan jauh (imbang 

ke depan atau ke samping) daripada melompat tinggi.  

2. Sebelum melakukan tembakan, bola diputar ke arah dalam sehingga mudah 

dihalang atau dicuri oleh lawan.  

3. Kehilangan kontrol bola karena terlalu cepat menarik tangan penyeimbang 

pada bola.  

4. Tembakan menggunakan tangan yang jauh dari ring sehingga menghasilkan 

bola yang memutar menjauhi ring. Bola memantul terlalu rendah pada 

papan dan keluar, karena tembakan bola tidak lebih tinggi dari papan.  

 

F. Pengertian Ekstrakurikuler 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan (2008: 4), kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan 

ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah 

maupun di luar sekolah, bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan 

memperluas diri. Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas 

wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap dan nilai-nilai. 

 
Sedangkan pengertian ekstrakurikuler menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2002: 291) yaitu suatu kegiatan yang berada di luar program yang 
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tertulis di dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan 

siswa. Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan di luar jam pelajaran wajib. 

Kegiatan ini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan 

kegiatan sesuai dengan bakat dan minat mereka. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan 

program kurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai 

wadah bagi siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan 

dari ekstrakurikuler ini sendiri dapat berbentuk kegiatan seni, olahraga, 

pengembangan kepribadian, dan kegiatan lain yang bertujuan positif untuk 

kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri.  

 
Berdasarkan penjelasan tentang ekstrakurikuler tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang 

dilakukan, baik di sekolah ataupun di luar sekolah yang bertujuan untuk 

memperdalam dan memperkaya pengatahuan siswa, mengenal hubungan 

antar berbagai pelajaran, serta menyalurkan bakat dan minat.  

 
G. Kerangka Pikir 

 
Lay-up shoot adalah salah satu teknik dalam menembak pada permainan bola 

basket. Tembakan lay-up shoot dilakukan dekat dengan keranjang setelah 

menangkap bola atau menggiring bola. Dalam gerakan lay-up shoot ada 

beberapa komponen kondisi fisik yang terlibat di dalamnya antara lain: 

keseimbangan, power tungkai, dan kelentukan pergelangan tangan. 

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas dapat dirumuskan 

kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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1. Kontribusi Keseimbangan Dengan Kemampuan Lay-Up Shoot. 

Keseimbngan sangat diperlukan dalam melakukan lay-up shoot karena 

keseimbangan adalah kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ 

saraf ototnya, selama melakukan gerak-gerak yang cepat dengan 

perubahan letak titik berat badan yang cepat pula baik dalam keadaan 

statis maupun dalam keadaan dinamis. Dengan keseimbangan yang 

dimiliki, siswa dapat mempertahankan sikap tubuh yang tepat dengan 

perubahan letak titik berat badan yang cepat saat melakukan gerakan 

tembakan lay-up shoot. 

2. Kontibusi Power Tungkai Dengan Kemampuan Lay-Up Shoot. 

Power tungkai sangat diperlukan dalam melakukan lay-up shoot  karena 

power tungkai merupakan kemampuan otot tungkai untuk mengerahkan 

kekuatan maksimal dalam waktu yang sangat cepat pada saat melakukan 

tembakan lay-up shoot untuk mencapai jarak terdekat dengan ring. 

3. Kontirbusi Kelentukan Pergelangan Tangan Dengan Kemampuan Lay- Up 

Shoot. 

Dalam melakukan gerakan lay-up shoot secara benar dituntut untuk 

memiliki kualitas fisik yang bagus, salah satunya adalah memiliki 

kelentukan pergelangan tangan. Kelentukan digunakan untuk 

mengefektifkan gerakan saat pemain melepas bola untuk dimasukkan ke 

keranjang, baik dipantulkan ke papan maupun tidak dipantulkan. 

 
Sesorang yang tidak mempunyai kelentukan pergelangan 

tanganmemungkinkan hasil saat melakukan lay-up shoot tidak sempurna. 
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Berdasarkan uraian di atas, kelentukan pergelangan tangan  mempunyai 

peranan penting dalam menunjang hasil melakukan lay-up shoot. 

 
H. Hipotesis 

 
Menurut Sudjana (2005: 219) hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai 

sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut 

melakukan pengecekannya.  

 
Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahan, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini untuk putra sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak ada kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan lay-up 

shoot putra dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler 

SMK N 4 Bandar Lampung. 

H1 : Ada kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan lay-up shoot 

putra dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler SMK N 4 

Bandar Lampung. 

2. H0 : Tidak ada kontribusi power tungkai terhadap kemampuan lay-up 

shoot putra dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler 

SMK N 4 Bandar Lampung. 

H1 : Ada kontribusi power tungkai terhadap kemampuan lay-up shoot 

putra dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler SMK N 4 

Bandar Lampung. 

3. H0 : Tidak ada kontribusi kelentukan pergelangan tangan terhadap 

kemampuan lay-up shoot putra dalam permainan bola basket pada siswa 

ekstrakulikuler SMK N 4 Bandar Lampung. 



28 

 

H1 : Ada kontribusi kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan 

lay-up shoot putra dalam permainan bola basket pada siswa 

ekstrakulikuler SMK N 4 Bandar Lampung. 

 
Dan hipotesis penelitian untuk putri adalah sebagai berikut:  

1. H0 : Tidak ada kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan lay-up 

shoot  putri dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler 

SMK N 4 Bandar Lampung. 

H1 : Ada kontribusi keseimbangan terhadap kemampuan lay-up shoot 

putri dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler SMK N 4 

Bandar Lampung. 

2. H0 : Tidak ada kontribusi power tungkai terhadap kemampuan lay-up 

shoot putri dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler 

SMK N 4 Bandar Lampung. 

H1 : Ada kontribusi power tungkai terhadap kemampuan lay-up shoot 

putri dalam permainan bola basket pada siswa ekstrakulikuler SMK N 4 

Bandar Lampung. 

3. H0 : Tidak ada kontribusi kelentukan pergelangan tangan terhadap 

kemampuan lay-up shoot putri dalam permainan bola basket pada siswa 

ekstrakulikuler SMK N 4 Bandar Lampung. 

H1 : Ada kontribusi kelentukan pergelangan tangan terhadap kemampuan 

lay-up shoot dalam permainan bola basket pada siswa putri 

ekstrakulikuler SMK N 4 Bandar Lampung. 


