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ABSTRAK

PENGARUH LATIHAN MENGGUNAKAN MEDIA TALI DAN SIMPAI
TERHADAP AKURASI TEMBAKAN BEBAS (FREE THROW)

PERMAINAN BOLA BASKET SISWA PUTRA
EKSTRAKURIKULER SMA NEGERI 15

BANDAR LAMPUNG

Oleh

Muhammad Ridwan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh latihan menggunakan media tali
dan simpai terhadap akurasi tembakan bebas (free throw) permainan bola basket
siswa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan
desain penelitian pretest, ordinal pairing, treatment, posttest. Sampel sebanyak 30
siswa yang dibagi dalam 2 kelompok. Teknik pengambilan data menggunakan tes
tembakan bebas (free throw) .Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data
uji-t.

Hasil analisis data menunjukan bahwa latihan menggunakan media tali dapat
meningkatkan akurasi tembakan bebas (free throw) secara signifikan ( 2,805
> 2,048) begitu pula latihan media simpai menujukan peningkatan secara
signifikan ( 3,521 > 2,048). Kemudian perbandingan antara kelompok
eksperimen tali dan simpai ada perbedaan dengan nilai beda 0,5.
Maka dapat peneliti simpulkan perbedaan pengaruh menunjukkan bahwa kelompok
latihan simpai lebih baik dari pada kelompok latihan tali terhadap akurasi tembakan
bebas (free throw).

Kata Kunci : Free Throw, Simpai, Tali
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THE EFFECT OF HOOP AND ROPE AS THE WORKOUT MEDIA
TOWARDS THE ACCURACY OF THE FREE-SHOTS (FREE THROW)

OF THE MEN BASKETBALL EXTRACURRICULAR
IN SMAN 15 BANDAR LAMPUNG

By

Muhammad Ridwan

Abstract

This study aimed to determine the effects of exercise by using rope and hoop as the
media towards the accuracy of the free-shot (free throw) of the men basketball
extracurricular in SMAN 15 Bandar Lampung.

The methodology used in this study was an experimental method with the design of
pretest, ordinal pairing, treatment, and posttest. The sample of the research were as
many as 30 students who were divided into 2 groups. The data collecting technique was
free-shots test (free throw). The data was analized by using t-test.

The results of data analysis showed that the practice of using rope and hoop as the
media can significantly improve the accuracy of the free-shot (free throw) (tobs 2,805
> ttable 2.048) as well as training media of hoop attribute which was also significantly
increased (tobs 3.521 > ttable 2.048). Then, there was a difference but not significant
between the experimental group of rope and hoop (tobs 1.039 < ttable 2.048).

Thus, it can be concluded that the hoop workout group is better than the rope workout
group towards the accuracy of free-shots (free throw).

Kata Kunci : Free Throw, Hoop, Rope



iii

PENGARUH LATIHAN MENGGUNAKAN MEDIA TALI DAN SIMPAI
TERHADAP AKURASI TEMBAKAN BEBAS (FREE THROW)

PERMAINAN BOLA BASKET SISWA PUTRA
EKSTRAKURIKULER SMA NEGERI 15

BANDAR LAMPUNG

Oleh

Muhammad Ridwan

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Jasmani Dan Kesehatan
Jurusan Ilmu Pendidikan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016



 



 



 

 



vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung

pada tanggal 03 Oktober 1994. Anak ketiga dari lima

bersaudara pasangan dari Bapak Sugiyono, S.Pd. dan. Ibu Dra.

Supriyati, Almh.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di TK Taruna Jaya Way halim Bandar

Lampung selesai pada tahun 1999, Sekolah Dasar (SD) di SD AL- Azhar 2

Bandar Lampung selesai pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di

SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung selesai pada tahun 2009, dan Sekolah

Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 15 Bandar Lampung pada tahun 2012.

Tahun 2012, penulis mendaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan

Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi FKIP Unila melalui

jalur Ujian Mandiri. Pada Tahun 2015, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di

desa Way Epulau Ulu Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Pada tahun 2015

Penulis melakukan Program Pengalaman Lapangan di SMA Negeri 1 Liwa,

Lampung Barat.



viii

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Bapak-ku Sugiyono,S.Pd. yang selalu ada di saat suka duka, selalu
memberikanku semangat, dan menyisipkanku dalam setiap do’a beliau. dan

ibu-ku Dra. Supriyati yang sudah tenang bersama Allah SWT.

Mas Joan Siswoyo, S.Pd. M.Pd. Mba Emi Rodiyatun, S.Pd. M.Pd. Abdul Haris
Wicaksono dan Ibnu Ponco Hertanto yang selalu mendoakan, memberikan

semangat, dukungan dan motivasi.

Almamaterku, Universitas Lampung.



ix

Moto

“Di balik pengorbanan dan rasa sakit ada kebahagiaan yang
mengikuti, yaitu keberhasilan dan kesuksesan”

(Muhammad Ridwan)

“ Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya
yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukkan diri

sendiri “

(Ibu Kartini)

“ Gantungkan cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah
setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara

bintang-bintang”

(Ir. Soekarno)



x

SANWACANA

Assalammualaikum. Wr. Wb

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi yang penulis susun ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan

pendidikan pada program studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan FKIP Unila.

Dengan Judul “Pengaruh Latihan Menggunakan Tali Dan Simpai Terhadap

Akurasi Tembakan Bebas (Free Throw) Permainan Bola Basket Siswa Putra

Ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung”

Dalam Penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-

besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. Ade Jubaedi, M.Pd.sebagai Ketua program studi Pendidikan

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi yang telah membimbing kami selama ini.

4. Bapak Drs. Akor Sitepu, M.Pd. sebagai Pembimbing I atas kesediannya

untuk memberikan bimbingan, waktu, saran dan kritik kepada penulis

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Drs. Herman Tarigan, M.Pd, sebagai Pembimbing II dan

Pembimbing Akademik atas kesediannya untuk memberikan bimbingan,

waktu, saran dan kritik kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi

ini.



xi

6. Bapak Drs. Sudirman Husin, M.Pd. sebagai Pembahas atas kesediannya

untuk memberikan bimbingan, waktu, saran dan kritik kepada penulis

dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan

Rekreasi yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan saat penulis

menyelesaikan perkuliahan.

8. Bapak dan ibu staf tata usaha FKIP Unila yang telah berkerja sama dengan

pelayanannya sehingga terselesaikan skripsi ini.

9. Sahabat tercinta saya Wahyu Komeng Nugroho, S.H. Miftachul Bajuri,

S.E Suhada Cublek P, Rizky Adul Wibowo, Rizki Lumakmul, dan Uyung

Arafat, yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, dan

semangat kepada saya.

10. Nyi Ayu Revi Soraya yang selama ini memberiku semangat dan selalu

menemani saat suka dan duka.

11. Sahabat LIMA M.Ivo Bagus P, Fitri Agung Nanda, Gia Anggun Wijaya,

dan Ferra Ayu R yang selalu mendoakan dan selalu memberi semangat

kepada saya.

12. Teman seperjuangan bimbingan Patrik Bastian, Reza, Zaki Arqom,

Nicolaus, Dea, Atasa, Dani, dan teman seperjuangan di PENJASKESREK

2012 semuanya yang tak bisa di sebutkan satu persatu Semoga kita jadi

sukses semua dan semoga kekeluargaan kita tetap terjalin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi

sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat

bagi kita semua, aamiin.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 24 November 2016

Penulis

Muhammad Ridwan



xii

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL .................................................................................. xv
DAFTAR GAMBAR .............................................................................. xvi
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................ 1
B. Identifikasi Masalah ........................................................ 7
C. Rumusan Masalah ........................................................... 8
D. Tujuan Penelitian............................................................. 8
E. Manfaat Penelitian........................................................... 9
F. Ruang Lingkup Penelitian ............................................... 9
G. Penjelasan Judul.............................................................. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Pendidikan Olahraga.........................................             11
B. Hakekat Belajar dan Pembelajaran................................. 12

1. Pengertian Belajar.......................................................             12
2. Pengertian Pembelajaran.............................................             13
3. Prinsip-prinsip Belajar Pembelajaran.......................... 13
4. Tahap Belajar Gerak...................................................             15
5. Tujuan Belajar dan Pembelajaran...............................             20

C. Belajar Motorik...............................................................             21
D. Hakekat Latihan ............................................................. 22
E. Latihan Menggunakan Media Tali dan Simpai ............... 23

1. Media Latihan Menggunakan Tali .............................. 24
2. Media Latihan Menggunakan Simpai ........................ 25

F. Permainan Bola Basket ................................................... 27
G. Tekhnik Dasar Bola Basket ........................................... 28

1. Teknik Melempar dan Menangkap (passing) ............ 29
2. Teknik Menggiring (Dribble) .................................... 29
3. Teknik Menembak (shooting) .................................... 29

a. Set shot .................................................................. 30
b. Lay-up shot ........................................................... 30
c. Underhand shot .................................................... 31
d. Jump shot .............................................................. 31



xiii

e. Hook shot .............................................................. 31
f. Dunking ................................................................ 31

4. Teknik Gerakan Berporos (pivot) ............................... 32
5. Teknik Merayah (rebound) ......................................... 32

H. Shooting Free Throw ...................................................... 32
1. Pandangan (sight) ....................................................... 33
2. Keseimbangan (balance) ............................................ 34
3. Posisi tangan ............................................................... 34
4. Pengaturan siku ........................................................... 34
5. Irama menembak ......................................................... 34
6. Gerakan lanjutan (Follow through).............................. 35

I. Ekstrakurikuler ................................................................ 35
J. Kerangka Pikir.................................................................. 36
K. Penelitian Yang Relevan................................................. 36
L. Hipotesis ........................................................................ 37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian ......................................................... 39
B. Desain Penelitian ........................................................... 40
C. Populasi dan Sampel ..................................................... 41

1. Populasi...................................................................... 41
2. Sampel ...................................................................... 41

D. Variabel Penelitian.......................................................... 42
E. Teknik Pengumpulan Data ............................................ 43
F. Prosedur Penelitian ......................................................... 44
G. Instrumen Penelitian ....................................................... 46
H. Teknik Analisis Data....................................................... 49

1. Uji Normalitas............................................................. 49
2. Uji Homogenitas ......................................................... 50
3. Uji Hipotesis ............................................................... 51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .............................................................. 53
1. Deskripsi Data .......................................................... 53
2. Analisis Data............................................................. 57

a. Uji Prasyarat.......................................................... 57
1. Uji Normalitas................................................... 57
2. Uji Homogenitas ............................................... 58

b. Pengujian Hipotesis .............................................. 59
1. Analisis Perbedaan Tes Awal  dan Tes Akhir

Eksperimen Tali............................................... 59
2. Analisis Perbedaan Tes Awal  dan Tes Akhir

Eksperimen Simpai...........................................             60
c. Analisis Perbedaan Tes Awal  dan Tes Akhir

Eksperimen Tali dan Simpai................................. 60
B. Pembahasan.................................................................... 62



xiv

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A.  Kesimpulan .................................................................... 66
B.  Saran............................................................................... 67

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 68

LAMPIRAN ............................................................................................ 70



xv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil Penelitian Tes Awal Dan Tes Akhir Kelompok Media Tali
Dan Simpai .................................................................................................. 54

2. Hasil Uji Normalitas ................................................................................... 57

3.    Hasil Uji Homogenitas ................................................................................ 58

4. Hasil Analisis Uji-t Perbedaan ................................................................... 59

5. Data Hasil Penelitian Kelompok Tali Dan Simpai .................................... 61

6. Data Hasil Perbandingan tes akhir Kelompok Tali Dan Simpai ................ 62



xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Tahap Belajar Gerak Kognitif ................................................................. 16

2. Tahap Belajar Gerak Asosiatif ................................................................ 18

3. Tahap Belajar Gerak Otomatisasi ........................................................... 19

4. Komponen Proses Pembelajaran............................................................. 20

5. Media Tali ............................................................................................... 25

6. Media Simpai .......................................................................................... 26

7. Lapangan Bola Basket............................................................................. 28

8. Pelaksanaan Gerakan Shoting Free Throw ............................................. 33

9. Desain Penelitian..................................................................................... 39

10. Skema Ordinal Pairing ......................................................................... 40

11. Variabel Penelitian ................................................................................ 42

12. Tes Tembakan Shooting Free Throw .................................................... 48

13. Diagram Batang Tes Awal dan Akhir Media Tali ………………….... 55

14. Diagram Batang Tes Awal dan Akhir Media Simpai………………… 56



xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Halaman

1. Tes Awal Hasil Tembakan Bebas (Free throw) Permainan Bola
Basket pada Siswa Putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15
Bandar Lampung ........................................................................................ 71

2. Pembagian Kelompok Dengan Ordinal Pairing ........................................ 72

3. Tes Akhir Hasil Tembakan Bebas (Free throw) Permainan Bola
Basket pada Siswa Putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15
Bandar Lampung ........................................................................................ 73

4. Uji Normalitas Kelompok Eksperimen Tali ............................................... 74

5. Uji Normalitas Kelompok Eksperimen Simpai ........................................... 76

6. Uji Homogenitas Kelompok Eksperimen Tali ............................................ 78

7. Uji Homogenitas Kelompok Eksperimen Simpai ........................................ 79

8. Uji Efektivitas Kelompok Eksperimen Tali ................................................. 80

9. Uji Efektivitas Kelompok Eksperimen Simpai ............................................ 82

10. Uji Beda Kelompok Eksperimen Tali dan Simpai ..................................... 84

11. Tabel Z ....................................................................................................... 86

12. Tabel Uji Normalitas.................................................................................. 88

14. Tabel Uji t..................................................................................... ............. 89

15. Tabel Uji Homogenitas dengan distribusi F............................................... 90

16. Foto-Foto.................................................................................................... 96

17. Surat Izin Penelitian FKIP ......................................................................... 103

18. Surat Keterangan Penelitian SMA ........................................................ ...       104

19. Kartu Bimbingan................................................................................... ...       105



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab

Kegiatan olahraga sangatlah tersturktur dengan rapi dan terencana dengan

baik karena akan menciptakan atau membina anak yang memiliki bakat

terhadap suatu cabang olahraga tertentu untuk meraih hasil latihan yang

setinggi-tingginya. Dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional Tahun (SKN)

2005 pasal 1 no 4 dijelaskan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang

sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi

jasmani, rohani dan sosial.

Pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan

dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum, proses pembelajaran,

posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan

masyarakat dan lingkungan alam di sekitarnya.
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Hal ini di dukung dengan isi Kurikulum 2013 yang dia acukan kepada siswa

dan dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi

pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia

berkualitas yang tercantum dalam pendidikan nasional.

Olahraga di sekolah hendaknya memang dikelola dengan profesional, mulai

dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan hingga pada sisi metode latihan

yang digunakan, karena keprofesionalan dalam mengelola tiap-tiap mata

latihan bisa jadi dikatakan sebagai salah satu ukuran dari keprofesionalan

yang dapat diajarkan di sekolah, dan hal tersebut memerlukan skala prioritas

untuk memilih bila memang ingin mengembangkan olahraga secara khusus,

penentuan prioritas salah satu jenis olahraga perlu dipertimbangkan pula

minat siswa terhadap olahraga yang hendak dipilih. Salah satu jenis olahraga

yang sedang populer dan banyak diminati oleh kalangan remaja khususnya

pelajar dan mahasiswa di luar ataupun dalam negeri saat ini adalah permainan

bola basket.

Bola basket kini telah banyak berkembang hingga menjadi salah satu

olahraga populer pada sekolah-sekolah ataupun universitas-universitas di

Indonesia banyak klub bola basket yang berdiri baik professional maupun

pemula.Bola basket mendapat perhatian yang besar dikalangan

masyarakat.Orang menjadi lebih tertarik lagi untuk mengetahui dan

mendalami tentang olahraga bola basket. Berbagai kompetisi bola basket

antara lain kejuaraan bola basket antar pelajar dari sekolah menengah

misalnya POPDA, DBL hingga perguruan tinggi misalnya LIMA, Campus
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League dan kompetisi yang ditangani secara professional yaitu kompetisi

bola basket antar klub se-Indonesia NBL (National Basketball

League),WNBL (Women National Basketball League). Berbagai kompetisi

tersebutdengan sendirinya memunculkan bakat yang potensial dibidang bola

basket nasional.

Dalam permainan bola basket terdapat beberapa-teknik dasar yang harus di

kuasai oleh setiap pemain diantaranya, (1). teknik melempar dan menangkap,

(2). teknik menggiring bola, (3). teknik menembak, (4). teknik gerakan

berporos, (5). teknik lay up shoot, (6). merayah. Dari beberapa teknik-teknik

dasar bola basket yang telah dikemukakan di atas, teknik tembakan

merupakan teknik sangat penting untuk dikuasai dengan baik.

Dalam permainan bola basket tembakan dibagi menjadi dua golongan yaitu

tembakan lapangan dan hukuman. Tembakan lapangan adalah suatu

percobaan memasukkan bola kekeranjang lawan selama dalam waktu

pertandingan. Tembakan ini bisa dilakukan dengan menggunakan satu tangan

atau dua tangan sedangkan tembakan hukuman atau tembakan bebas (free

throw) adalah tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena

melakukan suatu pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat

dibelakang garis tembakan bebas sesuai dengan peraturan. Untuk melakukan

tembakan dalam permainan bola basket memerlukan gerakan yang kompleks

meliputi gerakan tungkai, tubuh, lengan dan gerakan lompatan keatas

(vertical Jump).
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Jauh dekatnya tembakan dipengaruhi oleh posisi pemain dari simpaidan

jangkauan lengan pemain. Sehingga apabila jarak tembakan semakin jauh

maka pemain harus melakukan teknik menembak yang lebih kuat dan tepat.

Untuk melaksanakan tembakan tersebut dibutuhkan adanya singkronisasi

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

tangan.

Dalam perkembangannya olahraga bola basket juga diberikan pada bidang

pendidikan khususnya pada pelajaran jasmani di sekolah. Hal inilah

sebenarnya yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi para

pelajar mengenal bola basket khususnya pada kegiatan ekstrakurikuler bola

basket yang diadakan di sekolah yang akan minat para pelajar yang

menggemari olahraga tersebut.

Adanya kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan disekolah diharapkan guru

atau pelatih harus mampu memilih latihan yang tepat sehingga hasil latihan

lebih optimal. Dalam kegiatan ekstrakurikuler bola basket, guru atau pelatih

harus dapat menerapkan latihan yang lebih baik bagi siswa yang mengikuti

ekstrakurikuler bola basket tersebut sehingga materi dapat tersampaikan

dengan baik. Mengingat pentingnya shooting free throw dalam suatu

permainan bola basket, maka semestinya teknik ini juga mendapatkan

perhatian dalam suatu latihan.Untuk itu pula bagi guru atau pelatih mampu

memberikan model latihan yang tepat agar latihan menjadi lebih efektif,

efisien, dan tentunya mencapai keberhasilan dalam meningkatkan prestasi.
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Media latihan shooting free throw dengan menggunakan tali dan simpai

adanya modifikasi tali dan simpai yang dipakai dalam melakukan latihan

shooting free throw disini diharapkan siswa peserta ekstrakurikuler bola

basket dapat lebih meningkatkan akurasi dan menghindarkan dari rasa

kejenuhan dalam proses latihan. Untuk itu dengan media latihan ini

diharapkan dapat meningkatkan ketrampilan mereka khususnya dalam bidang

olahraga bolabasket yaitu meningkatkan shooting yang merupakan hal yang

penting dalam permainan bola basket.

Dalam permainan bola basket tidak mengenal spesialisasi kemampuan

tertentu, setiap pemain juga harus menguasai teknik menembak free throw

karena ketika terjadi pelanggaran dengan hukuman tembakan bebas (free

throw) maka yang melakukannya harus pemain yang mengalami pelanggaran

oleh pihak lawan, dan itu bisa terjadi kepada semua pemain.

Menurut hasil pengamatan dan observasi peneliti melihat proses latihan

ektrakulikuler bola basket di SMA Negeri 15 Bandar Lampung masih kurang

berkembang, menarik, dan kurang inovatif. Sebagian besar pelatih masih

melaksanakan latihan-latihan yang konvensional dan kurang menarik,

maksudnya adalah pelatih masih menerapkan latihan bolabasket dengan cara-

cara lama yaitu dari awal pemanasan dan pelaksanaan latihan teknik tidak ada

variasi dan banyak yang terlihat kurang fokus pada saat latihan. Pelatih hanya

menginstruksikan siswanya untuk berbaris melakukan pemanasan serta

melakukan shooting free throw langsung tanpa memberi variasi latihan dan

hanya sedikit untuk porsi shooting. Untuk shooting sendiri dinilai masih
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kurang efektif dalam melakukannya karena siswa banyak menunggu giliran

untuk melakukan shooting sehingga membuang banyak waktu serta

menyebabkan kurang meratanya kesempatan siswa dalam melakukan

shooting. Kemudian peneliti mengikuti pada saat ada kejuaraan basket antar

SMA se-Provinsi Lampung pertandingan pertama sudah mengalami

kekalahan, setelah peneliti memperhatikan setiap kesempatan melakukan

tembakan free throw banyak bola yang tidak sampai ke ring dan juga banyak

kesempatan tembakan bebas (free throw) yang tidak maksimal dan tidak

tercipta poin.

Pada peserta ekstrakurikuler bola basket yang masih banyak mengalami

kegagalan saat melakukan shooting ke ring ada beberapa hal yang bisa

dijadikan alasan antara lain; tinggi badan peserta yang rata–rata bertubuh

pendek, jarak ring bakset dengan posisi melakukan tembakan, dan kurangnya

ketepatan shooting bola ke ring.

Dengan demikian untuk meningkatkan hasil ketepatan siswa dalam

memasukkan bola ke ring diperlukan sebuah media latihan yang lebih efektif

dan efisien. Media latihan yang dimaksud disini adalah media latihan yang

mengarah bagaimana siswa terlatih untuk serius, dan terbiasa shooting secara

tepat ke ring. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa media

latihan ini harus tetap memberikan unsur yang menyenangkan.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler bola basket ini dengan adanya media tali dan

simpai merupakan salah satu cara latihan yang bisa dilaksanakan untuk

meningkatkan akurasi shooting free throw. Latihan menggunakan media tali
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dan simpai ialah latihan yang merupakan salah satu cara sebagai sarana untuk

melaksakan latihan bola basket yang lebih efektif dan bermanfaat bagi

perkembangan ketrampilan bola basket siswa khususnya pada teknik shooting

untuk hasil free throw.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

mengenai “Pengaruh Latihan Menggunakan Media Tali Dan Simpai

Terhadap Akurasi Tembakan Bebas (Free throw) Permainan Bola Basket

pada Siswa Putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat

diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan siswa dalam melakukan shooting free throw masih rendah

akurasinya sehingga terjadi tidak tepat masuknya bola ke ring.

2. Kemampuan siswa dalam melakukan shooting free throw masih rendah

sehingga terjadi bola tidak sampai ke ring, bola tanggung sehingga

merugikan bagi diri sendiri.

3. Kurangnya variasi latihan yang digunakan pada saat latihan yang mungkin

bisa mengakibatkan kemampuan teknik menembak (shooting) bola basket

kurang maksimal.

4. Kurangnya sarana prasarana karena siswa banyak menunggu giliran untuk

melakukan shooting sehingga menyebabkan kurang meratanya kesempatan

siswa dalam melakukan shooting.
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C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi masalah di atas, maka masalah

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh latihan menggunakan media tali terhadap hasil free

throw pada siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung ?

2. Apakah ada pengaruh latihan menggunakan media tali terhadap hasil free

throw pada siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung ?

3. Manakah yang lebih baik latihan menggunakan media tali dan simpai

terhadap hasil free throw pada siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15

Bandar Lampung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh latihan menggunakan media tali terhadap

hasil free throw pada siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar

Lampung.

2. Untuk mengetahui pengaruh latihan menggunakan media simpai terhadap

hasil free throw pada siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar

Lampung.

3. Untuk mengetahui manakah yang lebih baik antara latihan menggunakan

media tali dan simpai terhadap hasil free throw pada siswa putra SMA

Negeri 15 Bandar Lampung.
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E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi peneliti lain yang mengambil jenis penelitian yang

sama.

2. Bagi pelatih

Sebagai bahan acuan dalam mengelola program latihan untuk

meningkatkan kemampuan dasar shooting free throw.

3. Bagi Siswa

Menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan bagi siswa dalam

melakukan model latihan yang dimodifikasi menggunakan media terhadap

hasil shooting free throw.

4. Bagi program Studi Penjaskes

Sebagai salah satu bahan acuan dalam pengkajian dan analisis ilmu bio-

mekanik untuk diaplikasikan dalam praktik pembelajaran maupun

kepelatihan olahraga prestasi khususnya bola basket di sekolah.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

2. Objek penelitian yang diamati adalah pengaruh media latihan siswa putra

Ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

3. Subjek yang diamati adalah siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15

Bandar Lampung.
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G. Penjelasan Judul

1. Pengertian Pengaruh Menurut (Depdikbud, 2007:849) pengaruh adalah

daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut

membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.

2. Pengertian Latihan Menurut Bompa dalam Suharjana (2004: 13) latihan

merupakan aktivitas olahraga yang sistematik dalam waktu yang lama,

ditingkatkan secara progresif dan individual yang mengarah kepada ciri-

ciri fungsi psikologis dan fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang

ditentukan.

3. Pengertian Media Menurut (AECT, 1977:162) Media dapat diartikan

sebagai suatu bentuk dan saluran yang dapat digunakan dalam suatu proses

penyajian informasi.

4. Pengertian Akurasi  Mernurut ( M.Sajoto, 1977:9) akurasi adalah

kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu dengan teliti, tepat,

cermat, seksama, dan akurat.

5. Pengertian Ekstrakurukuler Menurut (Depdikbud 1994: 6) Ekstrakurikuler

adalah merupakan kegiatan di luar jam pelajaran biasa yang bertujuan

untuk memperluas pengetahuan, menyalurkan bakat dan minat siswa.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Pendidikan Olahraga

Menurut Soegijono, Ateng dkk (1998:13) olahraga adalah kata asli Indonesia

yang bukan berarti sama dengan sport. Secara harfiah olah (mengolah) berarti

upaya untuk mengubah sesuatu menjadi lain atau untuk lebih

menyempurakan. Sedangkan raga adalah mausia seutuhnya. Sehingga

olahraga dapat diartikan upaya untuk lebih menyempurnakan manusia dengan

raga (manusia seutuhnya) sebagai sasarannya (poin of attack).

Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara

jasmani tetapi juga secara rohani misalnya catur. Olahraga lebih menekankan

pada unusur prestasi sehingga tujuannya adalah untuk mencapai prestasi yang

semaksimal mungkin. Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan jasmani

yang berorientasi pada tercapainya aktivitas fisik anak di sekolah-sekolah.

Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat di dalam

permainan, perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh

relevansi kemenangan dan prestasi optimal.

Kegiatan olahraga sangatlah tersturktur dengan rapi dan terencana dengan

baik karena akan menciptakan atau membina anak yang memiliki bakat

terhadap suatu cabang olahraga tertentu untuk meraih hasil latihan yang
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setinggi-tingginya. Dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional Tahun 2005

pasal 1 no 4 dijelaskan bahwa olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis

untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani

dan sosial.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan olahraga adalah suatu

aktivitas fisik yang dilakukan diluar jam sekolah (ekstrakurikuler) untuk lebih

mengembangkan potensi jasmani anak yang berbakat/berminat terhadap

cabang olahraga tertentu sehingga menghasilkan anak yang berprestasi di

berbagai kejuaraan.

B. Hakekat Belajar dan Pembelajaran

1. Pengertian Belajar

Pengertian belajar dapat didifensikan sebagai suatu proses yang mana

suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang

dihadapi, dengan keadaan bahwa karaktarestik- karaktarestik dari

perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar

kecendrungan-kecendrungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan

sementara dari organisme. (Hilgard & Bower, 2006:2).

Belajar merupakan kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang

pendidikan, dan Proses belajar ditandai dengan adanya perubahan pada

perilaku individu, tetapi tidak semua perubahan pada perilaku individu

terjadi karena belajar.
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Sebagaimana yang dikemukakan Hilgard & Bower (2006:5), bahwa “Belajar

merupakan suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang

berlangsung secara progressif”. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya

pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang

dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah

atau keluarganya sendiri.

2. Pengertian Pembelajaran

Menurut Mudjiono (1999:297) pembelajaran adalah kegiatan guru secara

terprogram dalam desain instruksional, untuk kegiatan guru secara

terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat siswa belajar

secara aktif, yang menekankan pada penyediaan sumber belajar.

Pembelajaran merupakan proses penambahan informasi dan kemampuan

baru yang menempatkan peserta didik sebagai sumber belajar. Tujuan

pembelajaran bukanlah penguasaan materi pelajaran, akan tetapi proses

untuk mengubah tingkah laku peserta didik sesuaidengan tujuan yang akan

dicapai.

3. Prinsip-prinsip Belajar dan Pembelajaran.

Banyak teori dan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh para ahli yang

satu dengan para ahli yang lainnya yang memiliki persamaan dan

perbedaan. Menurut Mudjiono (1999:298) membagi Prinsip-prinsip

belajar dalam 6 kategori, antara lain :
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a. Perhatian dan motivasi.

Perhatian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kegiatan

belajar. Dari teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa

tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar. Sedangkan

motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar.

Keaktifan belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan tidak juga

dilimpahkan oleh orang lain.  Belajar hanya mungkin terjadi apabila

anak aktif mengalami sendiri.

b. Keterlibatan langsung atau berpengalaman.

Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekedar

mengamati secara langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab

terhadap hasil belajarnya.

c. Pengulangan.

Di dalam prinsip belajar pengulangan memiliki peranan yang penting,

karena mata pelajaran yang kita dapat perlu diadakan pengulangan-

pengulangan agar terjadi kesempurnaan dalam belajar. Oleh karena itu

prinsip pengulangan masih relevan sebagai dasar pembelajaran dan

dalam belajar masih tetap diperlukan latihan-latihan atau

pengulangan-pengulangan.

d. Tantangan.

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin

dicapai tetapi selalu terdapat hambatan dengan mempelajari bahan

ajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu.
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Agar pada anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan

baik, maka bahan belajar harus memiliki tantangan.

e. Balikan atau penguatan.

Prinsip belajar yang berkaitan dengan balikan dan penguatan terutama

ditekankan pada stimulus (rangsangan) dan respon (reaksi).

f. Perbedaan individu.

Perbedaan individu ini pengaruh pada cara dan hasil belajar siswa, karena

perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya

pembelajaran di sekolah.

4. Tahap Belajar Gerak

Kata gerak banyak digunakan diberbagai disiplin ilmu pengetahuan

misalnya, dalam ilmu- ilmu social dan eksakta. Namun kata gerak

diberbagai disiplin ilmu tersebut mempunyai pengertian yang berbeda,

minsalnya adalah gerak dalam kalimat. Dalam ilmu fisika, gerak

diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi

keposisi lain yang dapat diamati secara objektif dalam suatu dimensi

ruang dan waktu. Pengertian dapat diamati secara objektif adalah bahwa

perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam suatu satuan waktu dan

ruang. Gerak adalah perubahan tempat posisi dan kecepatan tubuh atau

bagian manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang dan waktu serta

dapat diamati secara objektif (belajar motorik).
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Segala tindakan untuk mencapai tujuan selalu memerlukan proses. Proses

belajar gerak juga berlangsung dalam rangkaian kejadian dari waktu ke

waktu. Proses belajar gerak yang bertujuan untuk menguasai gerakan

keterampilan berlangsung dalam tiga tahapan. Tiga tahapan belajar gerak

menurut Fiits Dan Ponser (1993) :

a. Tahap kognitif.

Dimana tahapan ini merupakan sebuah nama untuk tingkat tinggi pada

aktivitas kognitif. Pada tahapan ini pertama kali yang harus

diperkenalkan kepada pelajar atau anak didik yaitu keterampilan

motorik baru, dan tugas utamanya adalah untuk mengembangkan

pemahaman tentang persyaratan gerakan motorik tersebut.

Gambar 1. Tahap belajar gerak kognitif.

Oleh karena itu seorang pelajar di tahap ini mungkin belum memahami

gerak dasar dan akan memiliki banyak pertanyaan yang akan di

lontarkan.

Dalam upaya untuk menemukan solusi atas pertanyaan-pertanyaan,

peserta didik akan sering mencoba berbagai teknik dan strategi melalui

pendekatan trial-and-error. Selain itu, masalah masa lalu gerakan.
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Gerakan yang dihasilkan kurang sinkronisasi dan muncul berombak dan

disengaja. Selain itu, tuntutan attentional seluruh proses ini adalah tinggi dan

cukup terbatas untuk produksi gerakan. Akibatnya, kesulitan akan terlihat

ketika peserta didik diminta untuk mengatur waktu gerakan mereka dalam

hubungannya dengan objek eksternal atau peristiwa. Kinerja pada tahap ini

tidak konsisten oleh karena itu ditandai oleh banyaknya kesalahan, yang

biasanya kotor di alam.

Melalui instruksi lisan yang efektif dan demonstrasi, praktisi dapat

memfasilitasi perkembangan pembelajar melalui tahap ini. pendidik juga

harus mempertimbangkan fakta bahwa peserta didik dapat lebih mudah

merumuskan pengalaman gerak lama  menjadi pola gerakan baru jika

persamaan dan perbedaan antara mereka yang dapat menampilkannya.

Selanjutnya, sementara pengamat yang sudah terlatih dengan mudah dapat

mengenali kesalahan yang dibuat, yaitu dimana peserta didik tidak memiliki

kemampuan untuk menentukan penyebab spesifik dari kesalahan dan ada

kemungkinan tidak dapat membuat penyesuaian yang diperlukan.

b. Tahap asosiatif.

Ditandai dengan peningkatan kinerja gerak yang telah ditentukan. Setelah

mencoba berbagai strategi gerakan mungkin, seorang pelajar pada tahap

ini mempunyai suatu komitmen atau usaha untuk menyempurnakan satu

pola gerakan tertentu. Kinerja gerak menjadi lebih konsisten, dengan lebih

sedikit adanya kesalahan-kesalahan pada gerakan tertentu.
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Gambar 2. Tahap belajar gerak asosiatif

Kemampuan untuk gerakan waktu dengan objek-objek eksternal juga

meningkatkan sebagai tuntutan attentional melakukan gerakan itu sendiri

menurun, yang memungkinkan peserta didik untuk mulai memperhatikan

gerakan-gerakan lainnya. Hal ini juga menghasilkan lagi dalam

kemampuan untuk melakukan penyesuaian dalam gerakan sesuai dengan

berbagai kondisi lingkungan. Pada tahap ini, peserta didik menjadi

semakin mampu tidak hanya mendeteksi penyebab kesalahannya tetapi

juga mengembangkan strategi yang tepat untuk menghindar dari

kesalahan-kesalahan gerakan tersebut. Mengingat karakteristik

perubahan dari peserta didik, peran pendidik pada tahap ini bergeser dari

satu dominan yang dapat memberikan instruksi dengan merancang

pengalaman terhadap praktek atau pembelajaran konstruktif. Pemberian

keterampilan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan gerak untuk

mendeteksi adanya  kesalahan pada  pembelajaran gerak dan mengoreksi

setiap kesalahan-kesalahan yang ada.
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c. Tahap automatisasi.

Membutuhkan waktu berjam-jam utuk melakukan praktek atau

pembelajaran. Bahkan, tahap terakhir adalah bahwa tidak semua peserta

didik akan mencapai target keberhasilan. Sedangkan pada tahap

automatisasi, kinerja gerak dapat mencapai tingkat tertinggi kemahiran

dan telah menjadi otomatis.

Gambar 3. Tahap belajar gerak automatisasi.

Perhatian peserta didik selama tahap ini dialokasikan kembali untuk

pengambilan keputusan yang strategis. Selain itu, banyak tugas yang

dapat dilakukan secara bersamaan. Akhirnya, peserta didik dalam tahap

ini sangat konsisten, merasa percaya diri, dan tidak membuat beberapa

kesalahan dan umumnya dapat mendeteksi dan mengoreksi kesalahan-

kesalahan yang memang terjadi.

Suatu kemungkinan menganggap bahwa ketika seorang pelajar telah

mencapai tahap ini peran pendidik minimal harus menjadi yang terbaik.

Penting untuk diingat bahwa sementara penguasaan ilmu yang telah

mencapai tingkat tertinggi, masih ada ruang untuk perbaikan.
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Praktek desain dan deteksi dan koreksi kesalahan oleh karena itu semua

merupakan tanggung jawab pendidik. Peningkatan kinerja sangat sulit untuk

diperoleh pada tingkat ini, dan kemajuan terjadi secara bertahap sehingga

peserta didik dapat menjadi putus asa dan kehilangan motivasi, oleh karena

itu yang diperlukan untuk memperoleh kemajuan peserta didik tersebut,

pendidik harus melayani dalam suatu kapasitas sebagai motivator untuk

membantu peserta didik dalam mencapai potensi belajar yang baik.

5. Tujuan Belajar dan Pembelajaran

Belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks, yang terlibat

dalam proses internal tersebut adalah seluruh ranah-ranah kognitif,

afektif dan psikomotor. Sehingga proses belajar yang mengaktualisasi

(nyata) ranah-ranah tersebut tertuju pada bahan belajar.

Gambar 4. Komponen proses pembelajaran.
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Banyak ahli yang telah mengemukakan pengertian tujuan pembelajaran

dalam bentuk definisi. Menurut Hilgard (2006:66) tujuan pembelajaran dapat

didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak.

Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam,

tetapi semuanya menunjuk pada esensi yang sama, bahwa : 1. Tujuan

pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada

siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran; 2. Tujuan dirumuskan dalam

bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik.

C. Belajar Motorik.

Pendidikan Jasmani di seluruh dunia saat ini adalah salah satu dari bidang

kurikulum yang berkembang dengan sangat pesat dalam jenjang pendidikan

dasar hingga perguruan tinggi. Kebutuhan untuk melengkapi anak-anak

dengan pengalaman belajar dalam pendidikan jasmani telah diakui secara

universal dan telah mengalami perubahan secara meyakinkan dalam isi dan

strategi mengajarnya. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah aku

yang potensial terhadap situasi tertentu yang diperoleh dari pangalaman yang

dilakukan secara berulang-ulang. Hilgard, (2006:88). Perubahan-perubahan

perilaku yang potensial yang tercermin sebagai akibat dari latihan dan

pengalaman masa lalu terhadap situasi tugas tertentu. Belajar menurut

pendapat para ahli lain adalah perubahan tingkat laku atau perubahan

kecakapan yang mampu bertahan dalam waktu tertentu dan bukan berasal

dari proses pertumbuhan.



22

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diartikan sebagai proses

perubahan tingkah laku yang relatif permanen sebagai akibat dari latihan atau

pengalaman. Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar memiliki

pengertian yang luas, bisa berupa keterampilan fisik, verbal, intelektual,

maupun sikap.

Perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dapat dikelompokkan ke dalam

tiga ranah, yaitu: a) kognitif, b) afektf, c) psikomotor. Dari ketiga kesadaran

gerak dasar tersebut yang harus dicapai melalui pendidikan.

D. Hakikat Latihan

Menurut Bompa dalam Suharjana (2004: 13) latihan merupakan aktivitas

olahraga yang sistematik dalam waktu yang lama, ditingkatkan secara

progresif dan individual yang mengarah kepada ciri-ciri fungsi psikologis dan

fisiologis manusia untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Demikian pula

Nossek (1982:3) latihan adalah proses untuk pengembangan penampilan

olahraga yang kompleks dengan memakai isi latihan, metode latihan,

tindakan organisasional yang sesuai dengan tujuan.

Menurut Harsono (1988:101), Latihan atau training adalah proses yang

sistematis dari berlatih atau bekerja yang dilakukan secara berulang-ulang

enggan kian hari kian menambah beban latihannya atau pekerjaan. Yang

dimaksud dengan sistematis latihan adalah berencana menurut jadwal yang

telah ditentukan, juga menurut pola dan sistem tertentu, metodis dari mudah

kesusah, teratur dari sederhana ke kompleks.
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Berulang-ulang maksudnya agar gerakan-gerakan yang semula susah

dilakukan menjadi semakin mudah karena terbiasa. Menurut Sukadiyanto

(2005:1) menerangkan bahwa pada prinsipnya latihan merupakan suatu

proses perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas

fisik kemampuan fungsional peralatan tubuh dan kualitas psikis anak latih.

Dari keempat aspek latihan itu haruslah dilatih secara berdampingan atau satu

sama lain tak dapat dipisahkan, tersusun dan teliti serta dilaksanakan secara

cermat dan disiplin. Atas dasar definisi latihan yang dikaitakan dengan

aktifitas olahraga, maka latihan merupakan suatu aktifitas yang dapat

meningkatakan kemampuan seseorang dalam suatu cabang olahraga. Pada

penelitian ini berkisar pada masalah pengaruh latihan teknik terhadap

peningkatan kemampuan shooting free throw atau tembakan bebas pada

permainan bola basket, maka bentuk latihan yang digunakan pun harus dapat

meningkatkan kemampuan teknik shooting ini.

E. Latihan Menggunakan Media Tali dan Simpai.

Secara etimologi, kata “media” merupakan bentuk jamak dari “medium”,

yang berasal dan Bahasa Latin “medius” yang berarti tengah. Sedangkan

dalam Bahasa Indonesia, kata “medium” dapat diartikan sebagai “antara” atau

“sedang” sehingga pengertian media dapat mengarah pada sesuatu yang

mengantar atau meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan)

dan penerima pesan. Media dapat diartikan sebagai suatu bentuk dan saluran

yang dapat digunakan dalam suatu proses penyajian informasi
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(AECT, 1977:162). Deskripsi latihan Shooting yaitu dengan media latihan tali

dan simpai pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai berikut :

1. Latihan Menggunakan Media Tali

Media latihan Tali merupakan alat bantu yang digunakan untuk

meningkatkan hasil akurasi kemampuan menembak bola basket. Media ini

menggunakan tiang penyanggah dan tali, dimana tiangnya mempunyai

beberapa tahapan tinggi yaitu tahapan pertama tinggi 2,75 meter dan

tahapan ke dua 3 meter.

Shooting bola basket yang baik yaitu memperhatikan pandangan,

keseimbangan, posisi tangan, penempatan siku dan irama shooting.

Latihan shooting hendaknya dilakukan secara berulang-ulang agar terjadi

peningkatan terhadap hasil shooting. (Danny Kosasih, 2008:51).

Selain tujuan ke ring, pentingnya latihan menggunakan media tali terhadap

hasil shooting bola basket terdapat pada pergerakan bola yang

dimungkinkan untuk melambung secara parabola dengan tujuan bola

sampai ke ring dan dapat memasukkan bola ke dalam ring.

Dengan jarak yang sudah dibuat dan diukur ketinggian tertentu dapat

membuat pergerakan bola melambung secara sempurna dan memberikan

hasil shooting bola basket yang baik. Dengan media yang telah dibuat serta

dilatih juga gerakan dasar shooting yang baik, memungkinkan

mendapatkan hasil yang lebih maksimal untuk melakukan shooting bola

basket.
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Gambar 5. Media Tali

Pelaksanaan dalam melakukan latihan shooting ini yaitu siswa bersiap-siap

tepat pada posisi belakang garis free throw dilakukan, kemudian setelah

diberikan pengarahan dari pelatih siswa mencoba melakukan latihan shooting

free throw menggunakan tali ukuran 2,75 meter lalu megunakan tali ukuran

3,5 meter di tahapan selanjutnya.

2. Latihan Menggunakan Media Simpai.

Media latihan menggunakan simpai merupakan alat bantu yang digunakan

untuk meningkatkan hasil akurasi kemampuan menembak bola basket.

Menurut (Ambler, Vic. 1990:77).) simpai adalah lingkar atau gelang-

gelang dari rotan, sedangkan yang dimaksud dengan media simpai adalah

benda yang berbentuk lingkar atau gelang-gelang rotan dari kayu yang

digunakan sebagai prantara komunikasi antara guru dengan murid pada

saat proses latihan berlangsung.
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Simpai yang digunakan untuk media latihan adalah simpai berukuran sedang

yang berada disisi sebelah kanan, tengah, dan kiri dengan ukuran tinggi tiang

penyanggah 2,75 meter dan 3 meter.

Pentingnya latihan menggunakan simpai yang di buat dengan ketinggian yang

berbeda dan jarak yang telah ditentukan agar akurasi yang didapat bisa

maksimal, karena dalam permainan bola basket akurasi shooting dan

banyaknya memasukakan bola ke dalam ring menentukan kemenangan dalam

sebuah permainan bola basket. Menurut (Hall Wissel 1996:4), Shooting bola

basket yang baik yaitu memperhatikan pandangan, keseimbangan, posisi

tangan, penempatan siku dan irama shooting. Latihan shooting hendaknya

dilakukan secara berulang-ulang agar terjadi peningkatan terhadap hasil

shooting

.

Gambar 6. Media Simpai.

Pelaksanaan dalam melakukan latihan shooting menggunakan simpai ini

yaitu siswa bersiap-siap tepat pada posisi belakang garis free throw,
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kemudian setelah diberikan pengarahan dari pelatih siswa melakukan latihan

shooting free throw menggunakan simpai yang berada di sisi kanan, tengah,

da kiri. Dalam latihan shooting ini yang dilakukan siswa ialah setelah

melakukan shooting dari sisi kanan ke sisi tengah, dan kiri, dengan ukuran

tinggi tiang penyanggah 2,75 meter dan 3 meter.

F. Permainan Bola Basket

Bola basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan bola besar,

dimainkan dengan tangan, bola boleh dioper (dilempar ke teman), boleh

dipantulkan ke lantai (di tempat atau sambil berjalan) dan tujuannya adalah

memasukkan bola ke basket (keranjang) lawan, permainan dimainkan oleh

dua regu masing–masing terdiri dari lima pemain setiap regu berusaha

memasukan bola ke keranjang lawan dan menjaga (mencegah) keranjangnya

sendiri sedikit mungkin (Imam Sodikun, 1992:8). Tujuan setiap tim dalam

permainan bola basket adalah memasukkan bola ke keranjang lawan untuk

mendapat angka, dan pada akhirnya mendapat angka yang lebih besar

(PERBASI, 2010:46). Untuk mencapai tujuan ini syarat utamanya harus

terampil. Keterampilan dapat tercapai sampai tingkat tertinggi apabila

gerakan dasar baik. Oleh karena itu teknik dasar perlu dilakukan dengan cara-

cara yang benar, agar keterampilannya bisa ditingkatkan.

Didalam permainan bola basket terdapat sarana dan prasana yang harus kita

jumpai yaitu lapangan bola basket yang dapat digambarkan sebagai berikut :
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Gambar 7. Lapangan bola basket.

G. Teknik Dasar Bola Basket

Bola basket adalah permainan yang menggunakan kecepatan (kaki dan

tangan) dalam waktu yang tepat. Hal tersubut harus dilatihkan saat

mengembangkan serta melatih skill individu pemain, fisik, emosi dan team

balance, baik dalam posisi bertah maupun menyerang. Menurut (Danny

Kosasih 2008: 2) bola basket termasuk permainan yang kompleks, artinya

gerakannya terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi rapih

sehingga dapat dimainkan dengan baik.

Dalam permainan bola basket setiap pemain harus dapat meguasai teknik

dasar dengan baik dapat menimbulkan efisiensi gerakan yang optimal, dan

berkat latihan yang teratur mendapatkan pengaruh gerakan yang baik

pula.Teknik–teknik dasar dalam permainan bola basket adalah sebagai

berikut:
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1. Teknik Melempar dan Menangkap (passing)

Passing adalah mengoper bola, dalam permaianan bola basket dikenal

berbagai macam jenis passing yaitu operan dada,operanpantul,operan

pantul satu tangan, operan atas kepala, operan serahan, operanmelambung,

operan belakang tubuh (Ambler, Vic. 1990).

2. Teknik Menggiring (Dribble)

Meggiring bola merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bola basket

dan penting bagi permainan individual dan tim. Seseorang boleh

membawa bola lebih dari satu langkah, asal bola sambil dipantulkan baik

dengan berjalan maupun belari dan cara menggisimpaibola yang

dibenarkan menurut (Muhajir, 2004: 44) adalah salah satu tangan

(kanan/kiri), kegunaan menggiring bola adalah untuk mencari peluang

serangan, menerobos pertahanan lawan, dan memperlambat tempo

permainan

3. Teknik Menembak (shooting)

Menurut (Danny Kosasih, 2008:51) shooting adalah usaha memasukan

bola kedalam keranjang atau ring lawan untuk meraih point dalam

melakukan shooting ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan

shooting dengan dua tangan serta shooting dengan satu tangan.Akurasi

shooting pada permainan bola basket bagian yang sangat penting dalam

mencetak point. Shooting merupakan teknik dasar bermain bola basket

yang harus dikuasai oleh seorang pemain professional, melakukan
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shooting tidaklah mudah seperti apa yang di bayangkan, ada teknik-

tekniknya dan strategi tersendiri yang harus diketahui oleh pemain. maka

wajib mempelajari cara meningkatkan akurasi shooting bola basket (Imam

Sodikun1992 : 76).

Menurut (Jon Oliver 2004:27) latihan menembak direncanakan secara

sistematis sehingga setiap pemain akan mempraktekkan tipe tembakan

dalam pertandingan, menembakan atau shooting dibagi menjadi beberapa

jenis yaitu:

a. Set shot

Tembakan ini jarang dilakukan pada permainan biasa, karena bila

penembak tidak melompat, maka tembakannya akan mudah dihalangi.

Menurut (PERBASI, 2010:23) pada umumnya tembakan ini dilakukan

saat lemparan bebas atau bila memungkinkan untuk menembak tanpa

rintangan.

b. Lay-up shot

Menurut (Wiwi 2010 : 27).Tembakan lay up ialah tembakan yang

dilakukan dengan jarak dekat sekali dengan keranjang, hingga seolah-

olah bolaitu diletakan dalam keranjang yang di dahului dengan gerakan

melangkah lebar dan melompat setingggi tingginya dan menurut

(Sukintaka 1979:23) tembakan lay up adalah tembakan yang dilakukan

dengan dekat sekali dengan basket, hingga seolah – olah bola itu

diletakan kedalam basket yang didahului dengan gerakan dua langkah.
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c. Underhand shot

Tembakan ini adalah jenis tembakan lay-up ketika penembak, setelah

melompat ke arah keranjang, mengangkat lengan dan mengangkat

tangannya ke atas untuk menjauhkan bola dari pemain bertahan

(PERBASI, 2010:24)

d. Jump shot

Menurut (Jon Oliver 2004:28 )tembakan yang paling umum dilakukan

dalam permainan bola basket karena tembakan ini adalah tembakan

dasar atau umum yangdilakukan dengan melompat untuk lebih mudah

dalam mencapai ring.

e. Hook shot

Tembakan hook adalah tembakan lemah dan akurat serta merupakan

gerakan low-post yang baik. Bila dilakukan dengan benar maka

tembakan ini sulit dihalangi, karena menurut (Danny Kosasih2008:51)

tangan yang menembak berada jauh dari pemain bertahan.Bahkan

ketika dijaga oleh pemain yang tinggi.

f. Dunking

Tembakan dunk adalah gerakan menyerang yang mengagumkan dan

dapat mengobarkan semangat tim serta menjatuhkan moral lawan

dengan cepat. Dunking dapat dilakukan dengan satu atau dua tangan,

dari depan atau belakang (Imam Sodikun, 1992:67).
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4. Teknik Gerakan Berporos (pivot)

Pivot adalah gerakan memutar badan dengan bertumpu pada satu kaki

sambil memegang bola basket. Gerakan putaran pada pivot tidak boleh

sampai menggeser letak kaki yang dipakai berputar. Jika sampai geser

maka sudah termasuk pelanggaran.Gerakan berputar itu bisa sampai 380

derajat. Pivot dilakukan oleh pemain bola basket dengan tujuan untuk

menyelamatkan bola agar tidak sampai direbut dan lepas ke tangan

lawan(Nuril Ahmadi 2007:12-42)

5. Teknik Merayah (rebound)

Merayah bola merupakan suatu usaha untuk mengambil (menangkap) bola

yang datangnya memantul dari papan pantul atau keranjang akibat dari

tembakan yang tidak berhasil.Menurut (Imam Sodikun, 1992:67) teknik

merayah (rebound) diatas tembakan yang bolanya tidak masuk ke

keranjang atau basket ini biasanya akan memantul dan diperebutkan. Siapa

yang dapat menangkap atau menguasai bola ini adalah pemain yang

menang dalam mengambil posisi dan meloncat serta menangkap bola

dengan baik.

H. Shooting Free throw

Shooting free throw atau tembakan bebas menurut (Muhajir, 2006: 11) adalah

tembakan yang diberikan kepada seorang pemain karena melakukan suatu

pelanggaran. Tembakan ini dilakukan pada posisi tepat dibelakang garis

embakan bebas sesuai dengan peraturan, dan menurut para ahli lainya
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(PERBASI, 2010:114). Tembakan bebas adalah kesempatan bagi seorang

pemain untuk mendapatkan satu angka tanpa di halangi, yang dilakukan dari

belakang garis lemparan bebas dan di dalam setengah lingkaran. Keberhasilan

tembakan bebeas (free throw) harus didukung oleh keahlian dan kebiasaan

serta konsentrasi dan keyakinan yang baik (Jon Oliver 2007 :30) menyatakan

“ Setiap melakukan free throw para penembak bebas berhasil pada umumnya

melakukan konsentrasi/persiapan pra tembak persiapan ini memerlukan fisik

dan mental memusatkan untuk melakukan free throw yang mulus dan lancar”.

Kebiasaan juga bisa mebuat rileks, konsentrasi dan melakukan lemparan

dengan irama, yang paling penting kebiasaan membangun sikap percaya diri.

Mekanika berikut yang harus diperhatikan oleh para atlet dan siswa saat

melakukan free throw, menurut (Hall Wissel 2000:46), yaitu:

Gambar 8. Pelaksanaan gerakan shooting free throw dari tahap persiapan,
pelaksanaan dan akhir

1. Pandangan (sight)

Pandangan mata dipusatkan pada simpai dan ditunjukkan hanya pada sisi

muka lingkaran. Untuk teknik shooting pandangan tertuju pada puncak

dekat sudut kotak papan ring.
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2. Keseimbangan (balance)

Keseimbangan yang baik akan memberikan tenaga dan kontrol irama

tembaka. Kedua kaki sejajar bahu dan jari kaki diarahkan kedepan. Kedua

lutut ditekuk dengan sudut 90 derajat untuk mendapatkan kekuatan tolakan

keatas. Untuk mengontrol keseimbangan hendaknya posisi kepala tetap

segaris dengan pinggang dan kaki bahu tetap dalam keadaan rileks.

3. Posisi tangan

Tangan yang digunakan untuk menembak ditempatkan tetap di belakang

bola sebagai penjaga keseimbangan (block and tuck) tangan cukup rapat,

rileks dan jari- jari tangan terlentang secukupnya, jaga jari-jari tangan

penembak rileks, ibu jari tangan tidak terbentang lebar (menghindarkan

ketegangan pada tangan dan lengan atas), posisi tangan yang rileks

demikian menjadi arah yang alami.

4. Pengaturan siku

Bola dipegang didepan,diatas bahu antara telinga dan bahu penembak, siku

tetap dipertahankan. Pada saat siku pada posisi demikian,maka arah bola

akan sejajar dengan ring.

5. Irama menembak

Menembak adalah sinkronisasi antara kaki, pinggang, bahu, siku tembak,

kelenturan pergelangan tangan dan jari. Kekutan inti  dan ritme tembakan

berasal dari naiknya kaki, peluyrusan lengan lecutan pergelangan tangan
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dan jari-jari. Pada saat badan berada diudara, bahu dan pinggang terentang

sepenuhnya. Siku yang digunakan membentuk sudut 90 derajat kemudian

lengan, pergelengan jari diluruskan kearah simpai dengan sudut 45 derajat

sehingga siku terlentang dengan sepenuhnya. Dorongan dan kontrol terakhir

tembakan berasal dari jari tengah dengan sentuhan ujung jari yang lembut

untuk membuat putaran sisi belakang bola sehingga memperhalus tembakan.

Besarnya dorongan pada bola tergantung dari jarak tembakan.

6. Gerakan lanjutan ( Follow through)

Setelah melepaskan bola dari jari tengah, lengan tetap dipertahankan diatas

dan terlentang sepenuhnya dengan jari tengah menunjuk pada target.

Telapak tangan yang digunakan untuk menembak, menghadap kebawah

dan telapak tangan penyeimbang menghadap keatas maka dipertahankan

pada sasaran dan lengan tetap diatas pada posisi penyelesaian follow

through sampai bola  menyentuh ring.

I. Ekstrakurikuler

Pengertian Ekstrakurikuler adalah merupakan kegiatan di luar jam pelajaran

biasa yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan, menyalurkan bakat

danminat siswa. Menurut (Depdikbud 1994: 6) bahwa kegiatan adalah

ekstrakurikuler kegiatan olahraga yang di lakukan di luar jam pelajaran tatap

muka, dilaksanakan untuk lebih memperluas wawasan atau kemampuan

peningkatan dan penerapan nilai pengetahuan dankemampuan olahraga.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang

berkaitan dengan program kokurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ini
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menurut (Yudha M. Saputra, 1998: 6) dapat dijadikan sebagai wadah bagi

siswa yang memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut. Melalui bimbingan

dan pelatihan guru, kegiatan ekstrakurikuler dapat membentuk sikap positif

terhadap kegiatan yang diikuti oleh para siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang

diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik disekolah maupun diluar sekolah,

bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas

diri ini dapat dilakukan denganmemperluas wawasan pengetahuan dan

mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai.( Rusli Lutan 1986:72)

J. Kerangka Pikir

Media latihan shooting free throw menggunakan tali dan simpai merupakan

suatu bentuk latihan dari shooting free throw yang dalam pelaksanaanya

menggunakan tali dan simpai sebagai media yang dipakai. Media latihan

shooting free throw menggunakan tali dan simpai akan dapat memberikan

suatu latihan yang lebih efektif dan menyenangkan bagi siswa untuk

melakukan latihan yaitu latihan shooting free throw. Media latihan shooting

free throw ini juga dapat memberikan stimulus dan memberikan efek

terhadap motorik pada siswa, untuk itu media latihan disini diharapkan dapat

memberikan semangat baru dan gairah baru dalam pelaksanaan kegiatan

ekstrakurikuler khususnya dibidang bola basket.

K. Penelitian Yang  Relevan

Untuk melengkapi dan membantu dalam penelitian ini, peneliti mencari

bahan-bahan penelitian yang ada dan relevan dengan penelitian yang akan

diteliti. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini diperlukan guna
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mendukung kajian teoritik yang dikemukakan, sehingga dapat digunakan

sebagai landasan pada penyusunan kerangka berfikir. Adapun penelitian yang

relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septian Putra Aji Nugroho tahun 2013

dengan judul “Pengaruh Latihan Shooting Free Throw Menggunakan

Modifikasi Bola Terhadap Hasil Shooting Free Throw Pada Siswa Putra

Peserta Ekstrakurikuler Bola Basket SMP Negeri 3 Ungaran.”

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adriadi (2014) dengan judul

“Pengaruh Media Audio Visual Gerak Dan Visual Diam Terhadap

Keterampilan Shooting Free Throw Dalam Cabor Bola Basket Di SMPN 1

Ciparay”.

L. Hipotesis

Hipotesis berasal dari  bahas Yunani yaitu “hupo” (sementara) dan “thesis”

(pernyataan atau teori) karena merupakan penyataan sementara yang masih

lama keberadaanya, hipotesis dapat menjadi penuntun ke arah proses

penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang harus dicari pemecahannya.

Kemuadian para ahli menafsirkan arti dari hipotesis adalah dugaan terhadap

hubungan antara dia variabel atau lebih.

Menurut Arikunto (2010:110) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data

yang terkumpul. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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Ho: Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan dari Media latihan Shooting

Free Throw Menggunakan Tali terhadap hasil akurasi tembakan bebas

(free throw) permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA

Negeri 15 Bandar Lampung.

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Media latihan Shooting Free

Throw Menggunakan Tali terhadap hasil akurasi tembakan bebas (free

throw) permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri

15 Bandar Lampung.

Ho2 : Tidak terdapat Pengaruh yang signifikan dari Media latihan Shooting

Free Throw Menggunakan Simpai terhadap hasil akurasi tembakan bebas

(free throw) permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA

Negeri 15 Bandar Lampung.

Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari Media latihan Shooting Free

Throw Menggunakan Simpai terhadap hasil akurasi tembakan bebas (free

throw) permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri

15 Bandar Lampung

Ho3 : Tidak ada perbedaan dari Media latihan Shooting Free Throw

Menggunakan Tali dan simpai terhadap hasil akurasi tembakan bebas

(free throw) permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA

Negeri 15 Bandar Lampung.

Ha3 : Ada perbedaan dari Media latihan Shooting Free Throw Menggunakan

Tali dan Simpai terhadap hasil akurasi tembakan bebas (free throw)

permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15

Bandar Lampung.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja

(sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai

upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara

ilmiah dan termasuk keabsahannya (Rosady Ruslan 2003:24). Menurut

Arikunto (2010:3) penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang selalu

dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat dari suatu perlakuan. Metode

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen

komparatif atau eksperimen semu, karena di dalam kedua perlakuan ini tidak

ada kontrol.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan Pretest dan Posttest. Gambaran metode

eksperimen komparatif sebagai berikut :

KE 1          Treatment A                 Posttest

Pretest OP

KE 2 Treatment B Posttes

Gambar 9. Desain Penelitian
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Keterangan:

Pretest : Tes awal Akurasi Tembakan Bebas (Free throw)
Permainan Bola Basket

OP : Ordinal Pairing
KE 1 : Kelompok Eksperimen 1
KE 2 : Kelompok Eksperimen 2
Treatment A : Latihan Shooting Free Throw menggunakan media Tali
Treatment B : Latihan Shooting Free Throw menggunakan media Simpai
Posttest : Tes akhir akurasi tembakan bebas (free throw) permainan

bola basket

Pembagian kelompok eksperimen yaitu yang menggunakan kelompok treatment

media tali dan kelompok treatmen media simpai didasarkan pada hasil rangking

pada tes awal. Adapun pembagian kelompok dalam penelitian ini dengan

menggunakan model ordinal pairing sebagai berikut :

Gambar 10. Skema Pembagian Kelompok dengan Cara Ordinal Pairing.

Keterangan:

A = Kelompok menggunakan  media tali
B = Kelompok menggunakan media simpai
1,2,3 dst = Rangking (hasil tes awal)
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C. Populasi dan Sempel

1. Populasi

Menurut (Arikunto 2010:173) populasi adalah keseluruhan subjek

penelitian, dan menurut Margono (2004 : 118) populasi adalah

keseluruhan data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup

dan waktu yang kita tentukan

Dari pengertian tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah siswa ekstrakurikuler putra SMA Negeri 15 Bandar Lampung yang

berjumlah 30 orang.

2. Sampel

Menurut Sudjana, (2005: 6) sebagian yang diambil dari populasi disebut

sampel. Sampel penelitian adalah suatu objek yang akan menjadi bahan

penelitian. Adapun untuk menentukan besarnya sampel yang akan diteliti,

Suharsimi Arikunto  (2010:120 ) menjelaskan, apabila obyek kurang dari

100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan

penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat

diambil antara 10% - 15%  atau 20% - 25%. Adapun sampel dari

penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Penelitian ini merupakan

penelitian populasi sampel dengan teknik pengambilan sampel dengan

menggunakan total sampling .
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D. Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2010:159), variabel penelitian adalah objek penelitian

atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Margono (2004:133)

menyatakan variabel adalah pengelompokkan yang logis dari dua atribut atau

lebih.

1. Variabel bebas (X)

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau

menyebabkan. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas, yaitu

Media latihan Shooting Free Throw Menggunakan Tali dan simpai .

2. Variabel Terikat (Y)

Variable terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel

akibat.Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil akurasi tembakan

bebas (free throw) permainan bola basket (Y).

Hubungan antara kedua variabel yang terlibat dalam penelitian ini adalah

dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 11. Variabel Penelitian.

Keterangan:

X1: Menggunakan Media tali.
X2: Menggunakan Media simpai
Y : Hasil Akurasi Tembakan Bebas (Free throw) Permainan Bola

Basket

X1

Y

X2



43

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.

Dalam suatu penelitian, metode pengumpulan data merupakan faktor  yang

penting, karena berhubungan langsung dengan data yang akan

digunakandalam penelitian. Metode eksperimen adalah suatu kegiatan untuk

meneliti suatu gejala dengan diamati secara cermat sehingga dapat diketahui

sebab akibat akan muncul gejala tersebut. Dengan demikian dasar

penggunaan metode eksperimen adalah kegiatan percobaan yang meliputi tes

awal, pemberian perlakuan, dan diakhiri dengan tes akhir yang tujuannya

untuk mengetahui pengaruh perlakuan selama penelitian.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan tes. Suharsimi dalam

Nurhasan (2001 : 3) menjelaskan tes adalah suatu alat atau prosedur yang

digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan

cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan.

Pelaksanaan Pemberian Perlakuan (Treatment)

Pate (1993 : 213) menyatakan bahwa latihan yang dilakukan 6-8 minggu akan

memberikan efek yang cukup dengan kekuatan 10-25%. El Fox yang dikutip

Sajoto (1988 : 86) menyatakan bahwa apakah memakai frekuensi 3 atau 5

kali perminggu, tetapi yang penting adalah lama latihan 4-8 minggu. Lebih

lanjut Sajoto (1988 : 35) menyatakan program latihan sebanyak 3 kali setiap

minggu agar tidak terjadi kelelahan yang kronis.

Kerena keterbatasan waktu, biaya dan subjek dari tes ini maka untuk

memaksimalkan latihan treatment sebagai objek percobaan selama 6 minggu
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dengan frekuensi 3 kali setiap minggu. Lama latihan dan frekuensi latihan

merupakan batas minimum dari latihan sesuai dengan pernyataan El Fox di

atas. Adapun perlakuan yang akan diberikan berupa latihan menggunakan

treatment tali dan menggunakan treatment simpai (X). Latihan yang akan

diberikan disesuaikan dengan variabel yang diteliti yaitu hasil akurasi

tembakan bebas (free throw) permainan bola basket (Y).

F. Prosedur Penelitian

Sebelum melakukan penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengurus surat izin penelitian

b. Mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan

c. Mempersiapkan tenaga pembantu

d. Membagi kelompok dengan urutan rangking dengan menggunakan teknik

ordinal pairing berdasarkan hasil pre test

e. Menyusun dan mengkoordinasikan jadwal latihan, hari, tanggal, maupun

waktu dengan pihak pelatih SMA NEGERI 15 Bandar Lampung.

Prosedur penelitian pengaruh latihan menggunakan media tali dan simpai

terhadap akurasi tembakan bebas (free throw) siwa putra ekstrakurikuler

SMA Negeri 15 Bandar Lampung dilakukan dalam 18 kali pertemuan dengan

alokasi waktu setiap pertemuan kurang lebih 90 menit. Dari 18 kali

pertemuan tersebut pada pertemuan pertama didahului pre test / tes awal, 16

pertemuan berikutnya diberikan program latihan dan pada akhir pertemuan

diadakan post test / tes akhir. Adapun kegiatan latihan tersebut adalah sebagai

berikut :
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1. Tes Awal (Pre Test)

Tes awal (pre test) dilakukan sebelum pemberian treatment latihan

menggunakan media tali dan simpai terhadap akurasi tembakan bebas (free

throw) siwa putra ekstrakurikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

Tujuan dari pre test adalah untuk mengetahui kemampuan awal dari

masing-masing siswa sebelum pemberian treatment. Melakukan tembakan

free throw ke ring basket sebanyak 10 kali tiap anak. penilaiannya adalah

setiap bola yang masuk ke ring dan sah nilai skor 1(satu), jika bola tidak

masuk atau tidak sah nilainya 0 (nol).

2. Program Latihan

Program latihan merupakan pelaksanaa langsung dari suatu rencana

latihan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Latihan di lakukan pada

hari senin, rabu, dan juma’at di mulai pukul 16.00-17.30. Untuk

melaksanakan program latihan siswa setelah datang berbaris dilapangan

untuk melakukan, berdo’a terlebih dahulu kemudian, pemanasan, lari

variasi dan melaksanakan program latihan sebagai berikut.

Sebelum menggunakan media tali dan simpai terlebih dahulu melakukan

preetest dengan 10 repitisi yang bertujuan untuk pembagian kelompok

menggunakan ordinal pairing berdasarkan hasil yang telah di peroleh

yang nantinya akan di beri perlakuan. Kemudian siswa melakukan

program pada minggu pertama latihan shooting menggunakan tali

ukuran tinggi 2,75 meter berlangsung 3 kali dalam seminggu yaitu

dimulai dengan 5 repetisi, untuk set awal 3 set. Pada minggu kedua
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latihan berlangsung juga 3 kali dalam seminggu, untuk kali ini beban latihan

shooting meningkat menjadi 8 repetisi dengan 4 set.

Pada minggu ketiga beban latihan meningkat menjadi 10 repetisi dengan 5

set, 2 kali dalam minggu ini. Pada minggu tiga-minggu ke enam latihan

shooting menggunakan tali ukuran tinggi 3 meter berlangsung dengan

jumlah set dan pengulangan yang sama, setelah latihan menggunakan media

tali dilakukan terlebih dahulu dengan jumlah 15 siswa kelompok I dan

selanjutan latihan menggunakan media simpai yang ukuran tiang

penyanggah 2,75 meter dan 3 meter dengan 15 siswa kelompok II namun

kedua latihan ini jumlah repitisi, hari dan setnya sama.

3. Tes Akhir (Post Test)

Setelah dilakukan program latihan / treatment selama 16 kali pertemuan

kemudian diadakan tes akhir yang pelaksanaanya sama seperti tes awal.

G. Instrumen Tes

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:203) instrumen penelitian adalah alat atau

fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar

pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya lebih baik,dalam arti lebih cermat,

lengkap,dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Oleh karena itu,

sebelum melakukan penelitian, peneliti mencari uji validitas dan uji

reliabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih
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mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti

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

Reliabilitas menunjuk pada suatu 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 kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, tetap akan sama.

Reliabilitas artinya dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan (Suharsimi

Arikunto, 2006: 178).

Validitas dan Reliabilitas dalam penelitian ini mengutip skripsi dari

(Theresia Nila Evwina, 2011: 63) dengan acuan sama–sama berjenis

kelamin putra. Instrumen tes tersebut sebelumnya telah diujikan terlebih

dahulu oleh Theresia Nila Evwina pada pemain Ekstrakurikuler SMK N

10 Semarang pada hari Senin tanggal 27 Juni 2011 dengan jumlah 10 siswa

untuk mencari validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam tes

ketrampilan ini. Besarnya validitas dalam uji coba ini adalah 0,860 dan

reliabilitas dalam uji coba penelitian ini adalah 0,750 dengan r-tabel pada

signifikan 5 % adalah 0,544. Karena r-hitung lebih besar dari pada r-tabel

maka instrumen tersebut dinyatakan valid dan reliabel sehingga dapat

digunakan untuk penelitian.

Petunjuk pelaksanaan dari tes adalah sebagai berikut :

a. Tujuan : mengukur ketepatan tembakan hukuman atau free throw

b. Perlengkapan : lapangan basket, bola basket, alat tulis.

c. Petunjuk : testee berdiri di daerah tembakan hukuman. Mendengar
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aba-aba “ya” testee melakukan tembakan hukuman atau free throw, tidak

boleh menginjak atau melewati garis sebelum bola lepas dari tangan,

percobaan dilakukan 10 kali.

d. Peraturan : dilakukan dengan satu tangan dan bola boleh dipantul

pantulkan dulu.

e. Skor : setiap bola yang masuk diberi skor 1, skor test adalah jumlah bola

yang masuk sah ke ring basket.

f. Penilaiaan : makin banyak skor tes makin banyak nilainya.

Gambar 12. Tes Tembakan Hukuman atau Shooting Free Throw
(Imam Sadikun, 1992:125)

Keterangan gambar :

x1 : Testee siap melakukan shooting free throw
x2 : Petugas memberikan aba-aba untuk melakukan shooting free throw
x3 : Ring bola basket
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H. Teknik Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam

suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2015:207), dalam suatu penelitian

kuantitatif menggunakan statistik. Statistik meliputi statistik parametris dan

nonparametris. Statistik parametris digunakan untuk menganalisis data

interval, rasio, jumlah sampel besar, serta berlandaskan bahwa data yang akan

dianalisis berdistribusi normal. Sedangkan statistik nonparametris digunakan

untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal, jumlah sampel

kecil, dan tidak harus berdistribusi normal.

Data yang di nilai adalah variabel bebas : Latihan menggunakan media tali

(X
1
),dan Latihan menggunakan media simpai (X

2
) serta variabel terikat yaitu

hasil akurasi tembakan bebas (free throw) (Y).

1. Uji Normalitas

Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi yang

terjadi atau tidak dari distribusi normal. Langkah sebelum melakukan

pengujian hipotesis lebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis data

dengan uji normalitas yaitu menggunakan Uji lillieferors (Sudjana,

2005:466). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Pengamatan X1, X2, ........, Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, ....... Zn

Dengan menggunakan rumus: Zi = ( ̅ dan S masing-masing

merupakan rerata dan simpangan baku sampel)
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b. Untuk tiap bilangan baku ini akan menggunakan daftar distribusi normal

baku, kemudian hitung peluang F (zi) = P (z zi)

c. Selanjutnya hitung proporsi Z1, Z2, ....... Zn yang lebih atau sama dengan zi.

Jika proporsi ini dinyatakan oleh S (zi), maka :

S (zi) =
, …………..

Hitung selisih F (zi) – S (zi) kemudian tentukan harga mutlaknya

d. Ambil harga yang paling besar diantara harga-harga mutlak selisih

tersebut. Sebutlah harga terbesar L0 .

e. Kriteria pengujian adalah jika Lhitung Ltabel, maka variabel tersebut

berdistribusi normal, sedangkan jika Lhitung Ltabel maka variabel

berdistribusi tidak normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua

kelompok sample memiliki varian yang homogen atau tidak. untuk

pengujian homogenitas digunakan rumus sebagai berikut :

TerkecilVarians

TerbesarVarians
F 

Membandingkan nilai  F hitung dengan F tabel dengan rumus
Dk pembilang : n-1 (untuk varians terbesar)
Dk penyebut : n-1 (untuk varians terkecil)

Taraf signifikan 0.05 maka dicari pada tabel F. Dengan kriteria pengujian :

Jika : F hitung ≥ F tabel  tidak homogen

F hitung ≤ F tabel berarti  homogen
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Pengujian homogenitas ini bila F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka data

tersebut mempunyai varians yang homogen. Tapi sebaliknya bila F hitung (>)

dari F tabel maka kedua kelompok mempunyai varians yang berbeda.

3. Uji Hipotesis

Analisis dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan, yaitu

untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel bebas

(X1, X2 ,) terhadap variabel terikat (Y). Menurut Sugiyono (2015:273),

bila sampel berkolerasi/berpasangan, misalnya membandingkan sebelum

dan sesudah treatmen atau perlakuan, maka dugunakan t-test. Menurut

Sugiyono (2015:272) Pengujian hipotesis menggunakan t-test terdapat

beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian, dan berikut

pedomannya :

a) Bila jumlah anggota sampel n1= n2, dan varian homogen ( 21   )

maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk sepaerated, maupun pool

varian. Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + n2 - .

b) Bila n1 ≠ n2, varian homogen ( 21   ), dapat digunakan rumus t-test

pool varian

c) Bila n1 = n2, varian tidak homogen α ≠ α dapat digunakan rumus

seperated varian atau polled varian dengan dk= n1- 1 atau n2 – 1. Jadi

dk bukan n1 + n2 – 2.

d) Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen (   ). Untuk ini dapat

digunakan t-test dengan separated varian. Harga t sebagai pengganti t-tabel
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dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1-1) dan dk (n2-1) dibagi dua,

kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil.

e) Ketentuannya bila t-hitung ≤ t-tabel, maka H0 diterima dan tolak Ha

Berikut rumus t-test yang digunakan :

t hitung =
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Keterangan :

X 1: Rerata kelompok eksperimen A

X 2: Rerata kelompok eksperimen B

1S : Simpangan baku  kelompok eksperimen A

2S : Simpangan baku  kelompok eksperimen B

1n : Jumlah sampel kelompok eksperimen A

2n : Jumlah sampel kelompok eksperimen B
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data maka peneliti dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan Latihan Shooting Free Throw

Menggunakan Media Tali terhadap hasil akurasi tembakan bebas (free

throw) permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15

Bandar Lampung.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan Latihan Shooting Free Throw

Menggunakan Simpai terhadap hasil akurasi tembakan bebas (free throw)

permainan bola basket siswa putra ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar

Lampung.

3. Media latihan Shooting Free Throw Menggunakan media simpai lebih

baik dari pada latihan menggunakan media tali terhadap hasil akurasi

tembakan bebas (free throw) permainan bola basket siswa putra

ekstrakulikuler SMA Negeri 15 Bandar Lampung.
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B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang

ingin peneliti sampaikan, adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai

berikut:

1. Peneliti dapat meningkatkan kemampuan dalam merencanakan serta

melaksanakan model latihan yang tepat, guna meningkatkan kemampuan

akurasi shooting bola basket khususnya tembakan bebas (free throw) di

SMA Negeri 15 Bandar Lampung.

2. Pelatih dapat menggunakan media simpai dalam meningkatkan hasil

akurasi tembakan bebas (free throw).

3. Bagi Program studi penjaskes dan Guru Pendidikan Jasmani menjadi salah

satu acuan dalam bahan pengkajian untuk diaplikasikan dalam praktik

pembelajaran, khususnya olahraga bola basket baik disekolah maupun

universitas.
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