
 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 
 

A. Pendidikan Jasmani 

 
J. Matakupan (1993:77) Pendidikan Jasmani merupakan usaha pendidikan 

dengan menggunakan otot-otot besar, sehingga pendidikan dapat berlangsung 

tanpa gangguan. 

 

Demikian pula Lutan (2000:1) mengemukakan bahwa pendidikan jasmani di 

sekolah merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan dan 

mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh 

karena itu, tujuan pendidikan jasmani sifatnya mendidik, dalam pelaksaannya 

aktivitas jasmani di pakai sebagai wahana atau pengalaman pengalaman belajar, 

dan melalui pengalaman itulah peserta didik tumbuh dan berkembang untuk 

mencapai pendidikan. Dengan kata lain pendidikan jasmani adalah proses untuk 

meningkatkan keterampilan gerak. 

 

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan 

jasmani di sekolah di arahkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani para 

siswa. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan jasmani di sekolah di desain 

sesuai dengan kebutuhan siswa melalui aktivitas fisik atau jasmani secara 
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bertahap dan berjenjang di sesuaikan dengan kebutuhan perkembangna siswa 

sendiri, di samping itu pendidikan juga di arahkan untuk mengembangkan jiwa 

sportif, tanggung jawab, dan memiliki kesadaran hidup sehat. Dengan kata lain 

pendidikan jasmani adalah proses mengajar melalui aktivitas jasmani dan 

sekaligus pula sebagai proses ajar untuk meningkatkan keterammpilan gerak. 

 

B. Keterampilan Gerak 

 

Keterampilan, menurut para ahli adalah sebuah kecakapan atau tingkat 

penguasaan terhadap suatu gerak atau pola gerak, yang dicirikan oleh tiga 

indikator kualitas utama, yaitu efektif, efisien, dan adaptable (Samsudin 

2008:22). Menurut Lutan (1988:95) menerangkan bahwa keterampilan itu dapat 

juga dipahami sebagai indikator dari tingkat kemahiran atau penguasaan suatu 

hal yang memerlukan gerak tubuh. 

 

Keterampilan gerak adalah gerak yang mengikuti pola atau gerak tertentu yang 

memerlukan koordinasi dan kontrol sebagian atau seluruh tubuh yang bisa 

dilakukan melalui proses belajar. Semakin kompleks keterampilan gerak yang 

harus dilakukan, makin kompleks juga koordinasi dan kontrol tubuh yang harus 

dilakukan, dan ini berarti makin sulit juga untuk dilakukan.  

 

Menurut Lutan (1988:305) belajar keterampilan gerak berlangsung melalui 

beberapa tahap yaitu :  (1) tahap kognitif, (2) tahap asosiatif, dan (3) tahap 

otomatis. 
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1. Tahap Kognitif  

 

Pada tahap ini seseorang yang baru mulai mempelajari keterampilan 

motorik membutuhkan informasi bagaimana cara melaksanakan tugas 

gerak yang bersangkutan. Karena itu, pelaksanaan tugas gerak itu diawali 

dengan penerimaan informasi dan pembentukan pengertian, termasuk 

bagaimana penerpan informasi atau pengetahuan yang diperoleh.  Pada 

tahap ini gerakan seseorang masih nampak kaku, kurang terkoordinasi, 

kurang efisien, bahkan hasilnya tidak konsisten. 

 

2. Tahap Asosiatif 

 

Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa 

melaksanakan tugas gerak, dan dia mulai mampu menyesuaikan diri 

dengan keterampilan yang dilakukan. Akan nampak penampilan yang 

terkoordinasi dengan perkembangan yang terjadi secara bertahap, dan 

lambat laun semakin konsisten. 

 

3. Tahap Otomatis 

 

Pada tahap ini, keterampilan motorik yang dilakukannya dikerjakan secara 

otomatis. Pelaksanaan tugas gerak yang bersangkutan tak seberapa 

terganggu oleh kegiatan lainnya. 
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C. Bola Basket 

 

Bola basket merupakan olahraga permainan yang menggunakan bola besar, 

dimainkan dengan tangan. Bola boleh dioper dan dipantulkan ke lantai baik di 

tempat atau sambil berjalan dan tujuannya adalah memasukkan bola ke ring 

basket lawan (Imam Sadikun, 1992:8). 

 

Gambar 1. Lapangan Bola Basket 

Bola basket adalah jenis permainan yang kompleks, artinya gerakan yang di 

lakukan terdiri dari gabungan unsur-unsur gerak yang terkoordinasi secara rapi, 

sehingga dapat bermain dengan baik. Menurut Vic ambler (1982:9), menyatakan 

bahwa keterampilan terpenting dalam permainan bola basket adalah kemampuan 

shooting atau menembakkan bola dalam ring basket. Keterampilan ini 

merupakan suatu keterampilan yang memberikan hasil nyata secara langsung. 

Memasukkan bola ke dalam ring merupakan inti dari strategi permainan  bola 

basket. Di antara tembakan-tembakan dalam permainan bola basket, tembakan 

bebas atau tembakan hukuman merupakan tembakan yang mempunyai peluang 
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besar untuk memenangkan permainan sebab tembakan yang dilakukan tidak 

mendapatkan rintangan dari pemain lawan. Oleh karena itu teknik-teknik 

tembakan bebas harus dikuasai oleh pemain agar diperoleh peluang besar untuk 

memenangkan dalam permainan. 

 

D. Teknik Dasar Permainan Bola Basket 

 
Masalah teknik dasar merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam 

mencapai prestasi. Karena pemahaman teknik dasar yang baik dimungkinkan 

pemain dapat menampilkan suatu permainan yang bermutu sehingga dapat 

menjadi suatu tontonan atau hiburan yang menarik. Teknik dasar yang baik juga 

memudahkan pemain dalam memudahkan intruksi dari pelatih. 

 

Menurut Imam Sodikun (1992:35), permainan bola basket sendiri terdiri dari 

suatu gabungan beberapa gerakan yang kompleks. Hal ini berarti gerakannya 

terdiri dari gabungan unsur gerak yang terkoordinasi dengan baik , oleh karena 

itu penguasaan gerak yang baik harus di lakukan sehingga dapat bermain dengan 

baik. Setiap unsur gerak dapat dikuasai makan pemain akan dapat dengan mudah 

mengkombinasikan gerakannya dan dapat mengembangkan dalam berbagai 

macam gerakan . Adapun teknik dasar dalam permainan bola basket dapat dibagi 

sebagai berikut: 1) teknik melempar dan menangkap bola, 2) teknik mendrible 

bola, 3) teknik menembak, 4) teknik gerakan berporos, 5) teknik layup shot. 

 

Menembak merupakan unsur dasar yang sangat menentukan untuk mencapai 

kemenangan dalam suatu pertandingan. Melalui hasil tembakan inilah ditentukan 
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menang atau kalah suatu regu oleh karena itu hendaknya teknik menembak 

dikuasai dengan benar oleh para pemain. 

 

E. Tembakan dalam Permainan Bola Basket 

 

Menembak atau shooting dalam permainan bola basket adalah satu teknik 

memasukkan bola ke ring lawan. Dalam bola basket teknik ini sangat penting 

untuk mencetak angkat dan menentukan kemenangan dalam pertandingan, sebab 

kemenangan di tentukan oleh banyaknya bola yang masuk ring basket. Setiap 

regu yang menguasai bola selalu mencari kesempatan untuk dapat melakukan 

tembakan , oleh karena itu unsur tembakan ini merupakan teknik dasar yang 

harus di pelajari dengan baik dan benar serta ditingkatkan keterampilannya 

dengan latihan. Hal ini didukung oleh pendapat Wissel (2000:43) yang 

menyatakan bahwa teknik dasar seperti operan, dribbling , bertahan, tebaunding 

mungkin mengantar tim memperoleh peluang besar membuat skor, tetapi tetap 

saja harus melakukan tembakan. Ponco Nugroho (1990:10) juga berpendapat, 

menembak bola ke ring adalah salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam 

permainan bola basket. 

 

Apabila dalam suatu pertandingan seorang pemain kurang menguasai teknik 

dasar permainan tetapi menguasai teknik tembakannya sangat baik, maka dalam 

pertandingan sesungguhnya pemain tersebut merupakan ancaman bagi lawan 

karena setiap saat ia akan menghasilkan angka. Imam Sodikun (1992:59)  

mengemukakan bahwa tembakan merupakan sasaran akhir setiap pemain. 
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Keberhasilan suatu regu dalam permainan selalu di tentukan oleh keberhasilan di 

dalam tembakan. Maka hal ini perlu diperhatikan bagi para pemain dan pelatih. 

 

Menembak merupakan gerakan mendorong bola dalam bentuk gerakan lemparan 

dengan menggunakan satu tangan atau dua tangan (Cooper, John dan Sidentop, 

1975:54). Menembak merupakan sasaran akhir setiap bermain. Keberhasilan 

suatu regu dalam permainan selalu ditentukan oleh keberhasilan dalam 

menembak. Untuk dapat berhasil dalam tembakan perlu dilakukan teknik-teknik 

yang benar. 

Adapun prinsip-prinsip pelaksanaan sebagai berikut: 

 

a. Penembak yang baik hendaknya selalu bertujuan pada satu sasaran khusus. 

b. Penembak yang baik hendaknya  menguasai koordinasi mata terpusat pada 

satu arah hingga bola dilepaskan. 

c. Bola harus selalu digerakkan (digoyang) sebelum lepas agar mencapai sasaran 

tembakan yang baik. 

d. Penembak hendaknya tidak tinggal di tempat dalam waktu yang lama sebelum 

melepaskan bola (terutama tangan). 

e. Penembak hendaknya memusatkan perhatian pada saat melakukan tembakan. 

f. Sebagai tembakan harus diarahkan pada suatu target tepat di atas lingkaran. 

g. Setiap pemain harus dapat mengambil atau melambungkan bola jauh dari 

papan ke keranjang segera setelah mendekati keranjang. 

h. Tembakan satu tangan kanan,  hendaknya dilempar dengan posisi kaki kanan 

di depan (Cooper, Jhon dan sidentop, 1975:54-55). 
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Menurut Imam Sodikun (1992:59) ada beberapa jenis tembakan yaitu:  

(1) tembakan dengan dua tangan di dada, (2) tembakan dengan dua tangan di atas 

kepala, (3) tembakan satu tangan, (4) tembakan lay up, (5) tembakan di dahului 

dengan menggiring bola dan langsung mengadakan tembakan lay up,  

(6) tembakan loncat satu tangan, (7) tembakan loncat dengan dua tangan,  

(8) tembakan kaitan, (9) tembakan lain-lain gaya. 

 

Di dalam permainan bola basket tembakan dibagi menjadi dua golongan yaitu 

tembakan hukuman dan tembakan lapangan. Menurut Imam Sodikun (1992:90) 

tembakan lapangan yaitu suatu upaya memasukkan bola ke dalam ring lawan 

selama dalam permainan atau pertandingan. Tembakan ini dilakukan oleh 

siapapun pemain penyerang dari daerah manapun di dalam lapangan sesuai 

peraturan. Tembakan lapangan boleh di lakukan dengan satu tangan atau dua 

tangan, baik dari posisi berdiri di tempat maupun dari posisi meloncat. 

Sedangkan tembakan hukuman atau tembakan bebas adalah hadiah yang 

diberikan keepada seorang pemain untuk mencetak satu angka. Tembakan tanpa 

rintangan ini dilakukan pada posisi tepat di belakang garis tembakan bebas. 

 

F. Tembakan Satu Tangan dari Atas Kepala 

 

Sukintaka (1979:22) menyatakan bahwa menembak dengan satu tangan lebih 

efektif, sebab kecepatan menembak lebih tejamin dan koordinasi lebih mudah 

untuk dikuasai bila dibandingkan dengan tembakan dua tangan. 
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Teknik dasar tembakan satu tangan dari atas kepala adalah sebagai berikut: 

 

a. Pegangan awal sesuai dengan teknik memegang bola. 

b. Angkatlah bola sampai ke depan atas dahi dengan posisi tangan kanan 

menghadap ke depan dan siku masih ditekut serta jari-jari terbuka mengenai 

bola. 

c. Tangan kiri tetap menempel pada bola tetapi hanya menahan agar bola tidak 

jatuh dan telapak tangan menghadap ke belakang. 

d. Dorongan bola ke depan atas dengan meluruskan tangan kanan, setelah tangan 

lurus lanjutkan dengan melecutkan pergelangan dan jari tangan. 

e. Bersama dengan itu tangan kiri segera turun lewat depan dada. 

f. Arah lambung bola dengan sudut kurang lebih 70° dan diharapkan bola 

langsung ke ring basket. 

g. Latihan dimulai dari jarak dekat dulu baru berangsur-angsur menjauh. 

 

Untuk lebih jelasnya, gerakan dalam teknik tembakan bola satu tangan dari atas 

kepala dapat di perlihatkan pada gambar 2 di bawah ini: 

 
Gambar 2. Dasar gerakan shooting satu tangan dari atas kepala, keterangan ; 

        1) fase persiapan, 2) fase pelaksanaan, 3) fase follow trough 
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G. Tembakan Bebas Satu Tangan dari Atas Kepala 

 

Menurut Imam Sodikun (1992:90) hukuman adalah tembakan hadiah yang 

diberikan kepada seorang pemain untuk mencetak satu angka. Menurut peraturan 

PERBASI (2002:64) menyatakan bahwa tembakan hukuman diberikan regu 

lawan dan diikuti dengan penguasaan bola. Jumlah tembakan hukuman yang 

diperoleh regu lawan adalah sebagai berikut : (a) jika kesalahan dilakukan 

kepada pemain yang tidak dalam keadaan menembak, maka akan diberikan dua 

tembakan hukuman, (b) jika kesalahan dilakukan pada pemain yang dalam posisi 

menembak dan bola masuk, maka satu tembakan hukuman akan diberikan,  

(c) jika kesalahan dinyatakan saat pemain melakukan tembakan lapangan dan 

bola tidak masuk, maka dua atau tiga tembakan hukuman akan diberikan dengan 

tempat dimana dia berusaha melakukan tembakan lapangan. 

 

Untuk melatih ketepatan melakukan tembakan hukuman dalam bola basket dapat 

dilakukan dengan cara pemain berdiri dibelakang garis tembakan hukuman 

kemudian melakukan tembakan secara berulang-ulang (Stroker, 1982 : 61). 

 

Tembakan satu tangan sering digunakan dalam permainan bola basket sekarang 

ini karena gerakannya tidak terlalu sulit dilakukan dan juga sebagai dasar dalam 

melakukan tembakan yang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Soeyoedi 

(1979 : 22), tembakan dengan satu tangan harus diutamakan sebab kecepatan 

tembakan lebih terjamin dan koordinasi lebih mudah dikuasai dibandingkan 

dengan tembakan dua tangan. 



20 
 

 

Pada kenyataan sekarang ini, tembakan satu tangan lebih banyak digunakan 

dalam permainan bola basket karena keefektifan gerakannya dapat menjamin 

ketetapatan dari tembakan yang dilakukan. Untuk hasil terbaik pada saat 

melakukan tembakan hukuman, sebaiknya menggunakan satu tangan dari atas 

kepala. Untuk melakukan tembakan hukuman, seorang pemain harus berdiri tepat 

di belakang garis bebas, adapun teknik tembakan hukuman satu tangan dari atas 

kepala menurut Wissel yaitu: 

 

a. Fase Persiapan Tembakan Bebas Satu Tangan dari Atas Kepala 

 

Fase persiapan merupakan tahap awal yang harus dikuasai oleh seorang 

pemain bola basket. Persiapan yang baik merupakan modal yang sangat 

berpengaruh terhadap tembakan yang akan dilakukan. 

 

Fase persiapan menurut Wissel (2000:48) meliputi: (1) Pandangan, (2) Kaki 

terentang selebar bahu, (3) Jari kaki lurus, (4) Lutut dilenturkan dan agak 

ditekuk, (5) Bahu dirilekskan, (6) Tangan yang tidak menembak 

menyeimbangkan bola, (7) Tangan yang untuk menembak diletakkan di 

belakang bagian bawah bola, (8) Jari-jari rileks dan dibuka lebar, (9) Sikut 

masuk kedalam, (10) Bola di letakkan di depan dahi. 
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Lebih jelasnya lihat fase persiapan dalam melakukan tembakan satu tangan 

dari atas kepala pada gambar 3 berikut : 

 

Gambar 3. Fase persiapan tembakan bebas satu tangan dari atas kepala 

 
 

b. Fase pelaksanaan tembakan bebas satu tangan dari atas kepala 

 

Dalam fase pelaksanaan menurut wisserl (2000:49) meliputi : (1) Lihat target, 

(2) Rentangkan kaki, punggung dan bahu, (3) Rentangkan siku, (4) Lentukkan 

pergelangan dan jari-jari kedepan, (5) Lepaskan ibu jari, (6) Tangan 

penyeimbang pada bola sampai terlepas, (7) Irama yang seimbang.  
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Lebih jelas nya lihat fase pelaksanaan dalam melakukan tembakan satu tangan 

dari atas kepala pada gambar 4 berikut: 

 

 Gambar 4. Fase pelaksanaan tembakan bebas satu tangan dari atas kepala 
 

 

c. Fase Follow Trough Tembakan Bebas Satu Tangan dari Atas Kepala 

 

Pada fase lanjutan ini pelaksanaanya menurut wissel (2000:49) meliputi: 

 

(1) Lihat target, (2) Lengan terlentang, (3) Jari telunjuk pada target, 

(4) Telapak tangan ke bawah saat tembakan, (5) Seimbangkan dengan telapak 

tangan ke atas. 
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Lebih jelasnya lihat fase follow trough dalam melakukan tembakan satu 

tangan dari atas kepala pada gambar 5 berikut 

 

Gambar 5. Fase follow trough tembakan bebas satu tangan dari atas 

        kepala 

 

H. Tembakan Jarak Bertahap 

 

Latihan tembakan jarak bertahap merupakan suatu bentuk modifikasi latihan 

dengan cara mengubah-ubah jarak tembakan secara bertahap. Tujuan latihan ini 

pada intinya untuk melatih siswa agar dapat menentukan ketepatan tembakan, 

seberapa dorongan yang harus diberikan bola agar tepat sasaran, serta melatih 

kosentrasi pada saat melakukan tembakan. 
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Menurut Imam Sodikun (1992:62) adalah  tembakan dapat dilakukan dengan 

jarak bertahap, yaitu  melakukan latihan dari jarak dekat dengan ring basket 

kemudian jaraknya semakin lama semakin diperjauh. 

 

Menurut Ambler (1988:11) adalah  latihan mengarahkan bola sedemikian rupa, 

sehingga bola masuk tepat ke dalam ring basket, latihan mengarahkan ini bisa 

dilakukan dari jarak dekat maupun jarak yang jauh. 

 

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:833) dan 922) kata jarak diartikan ruang 

(panjang, jauh) antara dua benda atau tempat. Bertahap berasal dari kata tahap 

mendapat awalan ber- yang artinya tingkatan, pangkat, jarak. Jadi yang dimaksud 

dengan jarak bertahap dalam penulisan ini adalah tembakan hukuman atau bebas 

yang dilakukan dari yang dekat ring basket, kemudian sedikit demi sedikit 

bertambah menuju jarak sesungguhnya. 

 

Menurut Imam Sodikun (1992:125) adalah modifikasi tes tembakan bebas pada 

pelaksanaan latihan dalam jarak bertahap menggunakan jarak dari dekat ring 

menuju jarak sebenarnya, yaitu batas tembakan bebas. 

 

Untuk pembagian jarak bertahap dalam ini peneliti rancang menjadi tiga tahap 

yaitu dari jarak 1,5 m, kemudian 2,8 m dan jarak sesungguhnya 4,6 m. 

 

Melalui latihan tersebut diharapkan siswa dapat menentukan daya dorong 

terhadap bola yang tepat agar diperoleh hasil lemparan yang tepat pada basket. 
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Melalui tahapan jarakyang berubah – ubah ini juga untuk melatih kosentrasi 

pandangan siswa pada saat melempat bola ke sasaran. 

 

I. Tembakan Jarak Berpindah 

 

Menurut Iman Sodikun (1986:57)  adalah berpindah berupa gerakan beralih atau 

bertukar tempat, berpindah merupakan beralih ke tempat lain, bertukar atau 

berganti tempat kedudukan namun masih dalam jarak relatif sama.  

 

Berkaitan dengan penelitian ini yang dimaksud dengan latihan tembakan jarak 

berpindah merupakan suatu bentuk modifikasi latihan denga  cara mengubah-

ubah tempat menembak namun masih dalam jarak relatif sama.  

 

Tujuan latihan ini pada intinya juga sama dengan latihan tembakan jarak 

bertahap yaitu untuk melatih siswa agar dapat menentukan ketepatan tembakan, 

seberapa dorongan yang harus diberikan bola agar tepat sasaran, serta melatih 

kosentrasi pada saat melakukan tembakan. Bentuk latihan yang diberikan dapat 

dilihat pada gambar 6 berikut.  

 

Gambar 6. Bagan pola latihan tembakan jarak berpindah 



26 
 

Berdasarkan bagan tersebut dapat dijelaskan bahwa siswa diberikan bentuk 

latihan untuk melemparkan bola basket pada tempat 1 , dilanjutkan tempat 2 dan 

seterusnya sampai pada tempat 3. Melalui latihan tersebut diharapkan siswa 

dapat menentukan daya dorong terhadap bola yang tepat agar diperoleh hasil 

lemparan yang tepat pada basket. Melalui perubahan tempat ini juga diharapkan 

dapat melatih kosentrasi pandangan siswa pada saat menembak bola ke sasaran. 

 

J. Kerangka Pikir 

 

Dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus melihat masalah itu dari berbagai 

segi, baik dari hal-hal terkecil maupun hal-hal yang besar, agar kita dapat 

memahami konsep permasalahan dengan mudah dan menyelesaikan masalah 

dengan baik. Untuk memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian maka 

diperlukan suatu kerangka pikir yang jelas, sebab dengan kerangka pikir yang 

jelas kita depat mengetahui gambaran-gambaran permasalahan dan konsep 

pemecahan masalah . 

 

Menurut Soekamto (1984:24) “Kerangka pikir adalah konsep yang memerlukan 

abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya 

berdimensi sosial yang dianggap relevan dengan peneliti”.   

 

Orientasi pendidikan jasmani khususnya dalam pembelajaran keterampilan gerak 

dasar shooting pada anak sekolah menengah atas selama ini cenderung lebih 

menitik beratkan pada hasil banyaknya gerakan shooting yang dilakukan oleh 

siswa, tanpa melihat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keberhasilan 
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gerak shoooting.  Orentasi pembelajaran yang seperti ini tidaklah efektif, sebab 

dengan orentasi pembelajaran yang seperti ini kemampuan siswa tidak tergali 

secara optimal.   

 

Dalam proses pembelajaran gerak dasar shooting pada siswa kelas XI SMK 

YAGSMI Bandar Lampung, peneliti melihat masih kurang efektif dan optimal 

proses pembelajaran yang dilakukan.  Hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa 

yang kesulitan melakukan gerak dasar shooting dan hasil belajar yang kurang 

memuaskan. Adapun hal-hal yang menyebabkan siswa kesulitan dalam 

melakukan gerak dasar shooting bolabasket adalah: kurangnya kemampuan siswa 

dalam melakukan gerak dasar shooting bola basket, kurangnya sarana dan 

prasarna olahraga untuk pembelajaran bolabasket dan belum digunakannya 

latihan tembakan jarak bertahap dan berpindah terhadap hasil tembakan bebas 

satu tangan dari atas kepala dalam permainan bola basket pada siswa kelas XI 

SMK YAGSMI Bandar Lampung. 

 

Salah satu solusi yang dapat dilakukan guru olahraga untuk meningkatkan 

kemampuan gerak dasar shooting pada siswa kelas XI SMK YAGSMI Bandar 

Lampung adalah digunakannya latihan tembakan jarak bertahap dan berpindah 

terhadap hasil tembakan bebas satu tangan dari atas kepala dalam permainan bola 

basket. 
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K. Hipotesis 

 

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

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang 

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

hipotesis tersebut terdukung oleh data yang menunjukkan kebenarannya atau 

tidak. Margono (2010 : 67) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah 

penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat 

kebenarannya. Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa hipotesis adalah 

alat yang sangat besar kegunaanya dalam penyelidikan ilmiah karena dapat 

menjadi penuntunan ke arah proses penelitian untuk menjelaskan permasalahan 

yang harus dicari pemecahannya.  

 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

 

Ho1: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak bertahap 

terhadap hasil tembakan bebas satu tangan dari atas kepala. 

Ha1: Ada pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak bertahap 

terhadap hasil tembakan bebas satu tangan dari atas kepala. 

Ho2: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak 

berpindah terhadap hasil tembakan bebas satu tangan dari atas kepala. 

Ha2: Ada pengaruh yang signifikan antara latihan tembakan jarak berpindah 

terhadap hasil tembakan bebas satu tangan dari atas kepala. 
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H o3: Tidak ada perbedaan yang signifikan antara tembakan jarak bertahap dan 

jarak berpindah terhadap hasil tembakan bebas satu tangan dari atas kepala. 

H a3: Latihan tembakan jarak bertahap lebih baik dari pada tembakan jarak 

berpindah. 


