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ABSTRAK 

 

 

 

KONTRIBUSI POWER TUNGKAI, KESEIMBANGAN, DAN AKURASI 

TERHADAP HASIL LAY UP PADA SISWA EKSTRAKURIKULER BOLA 

BASKET PUTRA SMAN 4 BANDAR LAMPUNG 

 

Oleh 

 

Sandi Wibowo 

 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya kontribusi power tungkai, 

keseimbangan, dan akurasi terhadap hasil Lay Up pada siswa ekstrakurikuler bola 

basket SMAN 4 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif correlation. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik tes 

pada sampel. Tes power tungkai dengan Vertical Jump, tes keseimbangan dengan 

Modifield Bass Test, tes akurasi dengan tembakan hukuman bebas, dan Lay Up 

dengan melakukan gerakan Lay Up selama 1 menit. Sampel yang digunakan 

sebanyak 20 siswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling. 

Data dikumpulkan dengan teknik tes dan pengukuran serta teknik analisis data 

menggunakan correlation product moment. Hasil penelitian menujukkan, 1). Ada 

kontribusi yang signifikan power tungkai terhadap hasil Lay Up sebesar 30,01%, 

2). Ada kontribusi yang signifikan keseimbangan terhadap hasil Lay Up sebesar 

26,38%, 3). Ada kontribusi yang signifikan akurasi terhadap hasil Lay Up sebesar 

26,71%. 

 

 

Kata kunci : akurasi, keseimbangan, lay up, power tungkai 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CONTRIBUTION OF LEG POWER, BALANCE AND ACCURACY TO THE 

RESULTS OF LAY UP OF MALE BASKETBALL EXTRACURRICULAR 

STUDENTS IN SMAN 4 BANDAR LAMPUNG 

 

 

By 

 

 

Sandi Wibowo 

 

 

The aim of this research was to observed the volume of power leg, the balance 

and accuracy contribution of the result in Lay Up. The method that was used in 

this research is description correlation. The data was collected used sample test 

technique. Leg power test with vertical jump, balance test with Modifield Bass 

Test, and accuracy test used free throw shooting, and Lay Up use a minute Lay 

Up. There were 20 students that was used as a sample in this research. The data 

was collected through test measurement and analyzed used product moment 

correlation.1). The result showed that Leg power had significant correlation in 

Lay Up was 30,01%, 2). Balance had significant correlation in Lay Upwas 

26,38%, 3). Accuracy had significant correlation in Lay Upwas 26,71%.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Semua warga negara Indonesia dituntut berperan aktif dalam 

pembangunannasional terutama dalam membangun sumber daya manusia yang 

sehat jasmani dan rohani. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah 

pembangunan manusiaIndonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya denganPancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman. 

Pembinaan dan upaya peningkatanmanusia yang ditinjau dari kesehatan jasmani 

dan rohani, disiplin, dan sportivitas serta pengembangan prestasi yang 

dapatmembangkitkan rasa kebangsaan nasional. 

 

Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang 

dapat mendorong, mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan 

rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk 

permainan, perlombaan/ pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk 

memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka 

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan 

Pancasila.Pada dasarnya latihan olahraga dapat dibagi dua bagian yaitu latihan 

aerobik dan latihan anaerobik(Dinata 2003:9). 

 

 

http://www.sarjanaku.com/2011/05/pancasila-sebagai-dasar-negara-republik.html
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Dalam dunia olahraga terdapat dua kategori permainan bola yaitu bola besar 

contohnya sepak bola, bola basket, bola voli dan bola kecil contohnya baseball, 

softball, kasti, tenis meja. Olahraga bola basket adalah olahraga permainan bola 

berkelompok yang terdiri atas dua tim beranggotakan masing-masing lima orang 

yang saling bertanding mencetak poin denganmemasukkan bola ke dalam 

keranjang lawan. Bola basket sangat cocok untuk ditontonkarena biasa 

dimainkan di ruang olahraga tertutup dan hanya memerlukan lapangan yang 

relatif kecil. Selain itu, bola basket mudah dipelajari karena bolanya yang besar, 

sehingga tidak menyulitkan pemain ketika memantulkan atau melempar bola 

tersebut.Dalam melakukan permainan bola basket, tentunya 

membutuhkan pengetahuan tentang teknik dasar bermain bola basket, teknik 

permainan dalam permainan bola basket dan sarana prasaranadalam permainan 

bola basket beserta perawatan sarana tersebut agar permainan bola 

basketdapat berjalan.  

 

Bola basket adalah olahraga permainan yang dapat dimainkan oleh semua 

kalangan, tapi sebenarnya yang terjadi dilapangan pemain terbanyak pria 

remaja, namun bola basket dapat dimainkan oleh pria maupun wanita dari 

segala usia serta ukuran tubuh. Saat pertama kali ditemukan permainan bola 

basket hanya dapat dimainkan didalam ruangan (indoor sport), namun 

sekarang bisa dimainkan baik didalam maupun luar ruangan. 

 

Bola basket adalah olahraga beregu yang terdiri atas dua tim yang beranggotakan 

masing-masing lima orang yang saling bertanding mencetak poin dengan 

memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Bola basket adalah olahraga 
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permainan yang menggunakan bola besar yang dimainkan dengan tangan. Dalam 

pertandingan bola basket dilakukan dalam 4 quarter/babak dengan waku 4 X 10 

menit yang dipimpin oleh dua wasit saat babak penyisihan dan 3wasit dalam 

babak final. Agar dapat melakukan permainan bola basket dengan baik, seseorang 

harus menguasi teknik-teknik dasar bermain bola basket dengan baik secara 

individu seperti dribble, passing dan juga shooting.Diperlukannya penguasaan 

teknik dasar yang baik dari masing-masing individu agar dapat memperoleh 

kemenangan dalam pertandingan karena permainana bola basket bukan hanya 

permainan tim saja, tetapi kemampuan setiap individu juga mempengaruhi 

kemenangan tim. 

 

Pada permainan bola basket terdapat beberapa teknik dasar yaitu : mengoper 

(passing), menggirirng (dribbling), menembak (shooting), merayah (rebound) dan 

pivot. Dari beberapa macam teknik dasar permainan bola basket teknik 

yang sangat perlu dikuasai adalah teknik menembak, karena tujuan dari 

permainan bola basket adalah mencetak angka atau poin sebanyaknya dan salah 

satu cara paling efektif mencetak point itu dengan tembakan ke dalam ring. 

 

Salah satu cara mencetak angka dalam permainan bola basket adalah dengan 

melakukan tembakan Lay Up. Sitepu (2014:42) Tembakan Lay Up ialah tembakan 

yang dilakukan dengan jarak dekat sekali dengan keranjang, hingga seolah-olah 

bola itu diletakkan dalam keranjang yang didahului dengangerakan melompat 

melangkah lalu diakhiri dengan lompatan setinggi-tingginya.  

 

Untuk melakukan tembakan Lay Up diperlukan power tungkai,keseimbangan, dan 

ketepatan/akurasi. Power  tungkai sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan 
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lompatan terakhir sehingga tubuh sangat dekat dengan keranjang. Keseimbangan 

dibutuhkan untuk memaksimalkan kontrol bola sehingga bola lebih berpeluang 

masuk kedalam keranjang. Akurasi dibutuhkan untuk memaksimalkan peluang 

sehingga lebih banyak bola masuk ke dalam keranjang. 

 

Setelah di observasi beberapa kali di lapangan, penulis melihat siswa melakukan 

teknik Lay Up sudah benar namun kurang dalam memaksimalkan power 

tungkainya sehingga posisi bola saat dilepas tidak dekat dengan ring. Kemudian 

siswa yang kurang mengontrol keseimbangan badan saat melakukan Lay Up 

sehingga kemungkinan besar bola tidak masuk kedalam keranjang, lalu akurasi 

pada saat melakukan gerakan Lay Up yang masih kurang dilatih sehingga bola 

memantul di luar kotak papan pantul yang mengakibatkan bola memantul jauh 

dari keranjang bola basket. 

 

Dari hasil observasi tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian 

tentang “Kontribusi Power Tungkai, Keseimbangan, dan Akurasi Terhadap Hasil 

Lay UpSiswa Ekstrakurikuler Bola Basket putra SMAN 4 Bandar Lampung”. 

 

B.Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam 

penelitian dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Masih banyak siswa ekstrakurikuler bola basket yang belum maksimal dalam 

melakukan teknik Lay Up. 

2. Power tungkai yang kurang maksilmal sehingga lompatan terakhir kurang 

tinggi dalam melakukan teknik Lay Up. 
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3. Keseimbangan akan mempengaruhi kontrol bola saat melakukan teknik Lay 

Up. 

4. Akurasi yang kurang dilatih sehingga bola tidak tepat memantul pada kotak 

papan pantul. 

5. Belum diketahui seberapa besar kontribusi power tungkai, kontribusi 

keseimbangan, dan kontribusi akurasi terhadap hasil Lay Up padasiswa 

ekstrakurikuler bola basket putra SMAN 4 Bandar Lampung. 

 

C. Batasan Masalah 

Dari banyaknya masalah yang muncul perlu adanya pembatasan masalah agar 

penelitian ini lebih fokus pada kajiannya, adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besarPower tungkai yang berkontribusi terhadap hasil Lay Uppada 

siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMAN 4 Bandar Lampung. 

2. Seberapa besarKeseimbangan yang berkontribusi terhadap hasil Lay Uppada 

siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMAN 4 Bandar Lampung. 

3. Seberapa besarAkurasi yang berkontribusi terhadap hasil Lay Uppada siswa 

ekstrakurikuler bola basket putraSMAN 4 Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalahdan batasan masalah diatas dapat dikemukakan 

rumusan masalahsebagai berikut: 

1. Adakah kontribusi power tungkai terhadap hasil Lay Up siswa ekstrakurikuler 

bola basket putra SMAN 4 Bandar Lampung? 

2. Adakah kontribusi keseimbangan terhadap hasil Lay Up siswa ekstrakurikuler 

bola basket putra SMAN 4 Bandar Lampung? 
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3. Adakah kontribusi akurasi terhadap hasil Lay Up siswa ekstrakurikuler bola 

basket putra SMAN 4 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi power tungkai terhadap hasil Lay 

Up siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMAN 4 Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi keseimbangan terhadap hasil 

Lay Up siswa ekstrakurikulerbola basketputra SMAN 4 Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi akurasi terhadap hasil Lay Up 

siswa ekstrakurikuler bola basket putra SMAN 4 Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini diharapkan agar siswa dapat mengetahui faktor apa saja 

yang mempengaruhi dan menunjang dalam melakukan teknik Lay Up. 

2. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam 

upaya mengembangkan ilmu keolahragaan, sehingga penelitian ini mendapat 

hasil yang lebih baik lagi. 

3. Bagi Program Studi 

Dapat menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu olahraga yang 

lebih luas khususnya untuk meningkatkan teknik Lay Up dalam bola basket. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Bola Basket 

Permainan bola basket merupakan cabang olahraga beregu, dan di dalam 

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

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

Di dalam memainkan bola dapat dilakukan dengan dilempar, digelindingkan dan 

digiring. Tujuan utama permainan bola basket adalah memasukkan bola ke dalam 

keranjang lawan sebanyak-banyaknya dan mencegah lawan untuk membuat 

angka. 

 

Bola basket dimaikan oleh (2) tim yang masing-masing terdiri dari (5) pemain. 

Tujuan dari masing-masing tim adalah untuk mencetak angka ke keranjang lawan 

dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka Perbasi (2010:1).  

Menurut Dinata (2008 : 67) Bola basket dimainkan oleh dua regu, masing-masing 

regu terdiri atas 5 orang pemain. Tiap regu berusaha memasukkan bola ke 

keranjang lawan, dan mencegah lawan memasukkan bola atau membuat angka. 

Selama permainan, bola boleh dioper, dilempar, ditepis, digelindingkan atau 

dipantulkan/didribble kesegala arah, sesuai kebutuhan atau tehnik yang 

diterapkan. Olahraga permainan bola basket merupakan jenis olahraga modern 

yang begitu cepat perkembangannya dan banyak menarik perhatian dalam 

kehidupan manusia (Dinata 2003:1). 
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Bola basket adalah sebuah cabang olahraga yang dimana bola menjadi media 

utama dalam berjalannya sebuah permainan. Olahraga ini dilakukan oleh dua tim, 

dan setiap tim terdiri dari lima pemain. Cara bermain permainan ini adalah dengan 

memasukkan bola ke dalam sebuah keranjang, dan mengumpulkan pointsebanyak 

mungkin agar keluar menjadi pemenang Nidhom Khoeron, (2017:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lapangan Bola Basket 

(Sumber: Perbasi,2010:3) 

Keterangan: 

- Panjang 28 meter, lebar 15 meter 

- Lingkaran tengah lapangan memiliki diameter 3,6 meter 

- Lingkaran area tembakan 3 point berukuran 6,25 meter 

-  

 
Gambar 2. Papan Pantul Bola Basket 

(Sumber: Nidhom Khoeron,2017:30) 
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Keterangan: 

- Terbuat dari bahan kayu yang memiliki ketebalan 3 cm 

- Garis bingkai yang menghiasi papan pantuk berukuran 0,45 meter x 0,59 meter 

berbentuk empat persegi panjang 

- Panjang papan berkisaran 1,20 meter, lebar papan 1,80 meter 

- jarak end-line dengan papan berkisar 1,2 meter 

- ketinggian 2,75 meter dari tanah, dan jarak 0,15 meter dari belakang keranjang 

 

 

 

Gambar 3. Keranjang Bola Basket 

(Sumber: Nidhom Khoeron,2017:30) 

 

Keterangan: 

- Keranjang bola basket memiliki garis tengah berukuran 0,45 meter 

- tinggi sebuah ring adalah 3,5 meter 

- panjang tali ialah 0,45 meter 

- panjang ring ialah 40 cm 

 

Gambar 4. Tiang penyangga 

(Sumber: Nidhom Khoeron,2017:31) 

Keterangan: 

- Terbuat dari bahan besi dengan diameter 20 mm, tinggi tiang ini ialah 3,3 

meter dari atas lantai 
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Gambar 5. Bola Basket 

(Sumber: Nidhom Khoeron, 2017:32) 

Keterangan: 

- Bahan dasar untuk membuat bola basket adalah bahan sintetis 

-  Berdiameter 75 cm sampai 78 cm 

- Berat bola mencapai 600-650 gram 

- Apabila bola sudah dimasuki angin dan dipantulkan ke lantai maka ketinggian 

bola harus mencapai 1,20-1,40 meter jika dijatuhkan dari ketinggian 1,80 

meter. 

 

B. Power Tungkai 

Power dijelaskan Marieb (2001:241) adalah suatu tingkat kemampuan otot 

melepaskan tenaga sebesar-besarnya dalam waktu yang singkat.Tungkai adalah 

anggota tubuh bagian bawah (lower body) yang tersusun olehtulang paha atau 

tungkai atas, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pangkal 

kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. 

 

Power otot tungkai merupakan kemampuan otot atau sekelompok otot tungkai 

untuk melakukan gerak secara eksplosif ketika melakukan tendangan dan berlari. 

Power otot tungkai dapat disumbangani oleh kekuatan, kecepatan, kontraksi otot, 

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

fisik dalam berolahraga, otot merupakan suatu hal yang dominan dan tidak dapat 

dipisahkan. Semua gerakan yang dilakukan oleh manusia karena adanya otot, 

tulang, persendian, ligamen, serta tendon, sehingga gerakan dapat terjadi melalui 
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tarikan otot serta jumlah serabut otot yang diaktifkan. Power merupakan unsur 

kondisi fisik yang dihasilkan oleh gabungan antara kecepatan dan kekuatan. 

Tungkai merupakan anggota tubuh (extrimitas) bagian bawah, otot tingkai atas 

dan otot tungkai bawah yaitu: 

 

a. Otot-otot tungkai atas meliputi: 

M. abduktor maldanus, M. abduktor brevis, M. abduktor longus, ketiga otot ini 

menjadi satu yang disebut M. abduktor femoralis dan berfungsi menggerakkan 

gerakan abduksi. Femur, M. rektus femuralis, M. vastus lateralis eksternal, M. 

vastus medialis internal, M vastus inter medial, Biseps femoris, berfungsi 

membengkokkan paha dan meluruskan tungkai bawah.M. semi membranosus, 

berfungsi tungkai bawah, M. semi tendinosus (seperti urat), berfungsi 

membengkokkan urat bawah serta memutar ke dalam, M. Sartorius, berfungsi 

eksorotasi femur, memutar ke luar waktu lutut fleksi, serta membantu gerakan 

fleksi femur dan membengkokkan ke luar. 

Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar : 

 
Gambar 6. Otot-otot yang terdapat pada tungkai atas 

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

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

sebelah tengah dan membengkokkan kaki, M. ekstensor talangus longus, 

berfungsi meluruskan jari telunjuk ke jari tengah, jari manis dan kelingking jari, 

otot ekstensi jempol, berfungsi dapat meluruskan ibu jari kaki, tendo Achilles, 

berfungsi meluruskan kaki di sendi tumit dan membengkokkan tungkai bawah 

lutut (M. popliteus), M. falangus longus, berfungsi membengkokkan empu kaki, 

M. tibialis posterior, berfungsi membengkokkan kaki di sendi tumit dan telapak 

kaki di sebelah ke dalam.  

Untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada gambar : 

 

 
Gambar 7. Otot-otot yang terdapat pada tungkai bawah 

(Sumber: Evelin Pearce 2002 : 135) 
 

 

C. Keseimbangan 

 

Mukholid (2004:10) keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap 

tubuh yang tepat pada saat melakukan gerakan. Keseimbangan adalah 

kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf ototnya, selama 

melakukan gerak-gerak yang cepat dengan perubahan letak titik berat badan yang 

cepat pula baik dalam keadaan statis maupun dalam keadaan dinamis. 
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Menurut Oxendine dalam Harsono (1988:223) balance adalah ”Ease in 

maintaining and controling body position” atau mudahnya orang untuk 

mengontrol dan mempertahankan posisi tubuh. Sedangkan menurut Bucher dalam 

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

organic equipment neuromuscularly”. 

 Menurut Harsono (1988:223) ada dua macam keseimbangan yaitu: (1) 

Keseimbangan statis adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap atau posisi 

tubuh dalam keadaan diam, (2) Keseimbangan dinamis adalah kemampuan untuk 

mempertahankan sikap atau posisi tubuh dalam keadaan bergerak. 

 

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan 

seseorang dalam mempertahankan titik berat badan dalam keadaan bergerak 

dengan cepat dalam melakukan teknik Lay Up. 

 

D. Ketepatan/Akurasi 

Menurut Suharno (1985: 32) bahwa ketepatan adalah kemampuanseseorang untuk 

mengarahkan suatu gerak ke suatu sasaran sesuai dengantujuannya.Dengan kata 

lain bahwa ketepatan adalah kesesuaian antarakehendak (yang diinginkan) dan 

kenyataan (hasil) yang diperoleh terhadapsasaran (tujuan) tertentu. Ketepatan 

merupakan faktor yang diperlukanseseorang untuk mencapai target yang 

diinginkan. Ketepatan berhubungandengan keinginan seseorang untuk memberi 

arah kepada sasaran denganmaksud dan tujuan tertentu.Ketepatan dapat berupa 

gerakan (performance) atau sebagaiketepatan hasil (result). Ketepatan berkaitan 

erat dengan kematangan sistemsyaraf dalam memproses input atau stimulus yang 

datang dari luar, sepertitepat dalam menilai ruang dan waktu, tepat dalam 
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mendistribusikan tenaga,tepat dalam mengkoordinasikan otot dan sebagainya. 

Sejauh gerakan yangmasih dalam batas koordinasi relatif sederhana, maka latihan 

ketepatandapat diberikan kepada anak-anak yang masih dalam usia 

pertumbuhan,khususnya sistem persyarafan.  

Sedangkan bagi anak yang sudah memasukiusia remaja, latihan ketepatan sudah 

boleh diberikan dengan keterlibatankoordinasi otot yang lebih kompleks. 

Ketepatan/akurasi adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-

gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat berupa suatu jarak atau 

mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai dengan salah satu bagian tubuh 

(Sajoto, 1988 : 18). Sedangkan latihan ketepatan dalam PPITOR (1999 : 80) 

bahwa jenis ketepatan dibagi ke dalam dua bagian, yaitu ketepatan gerak yang 

menitik beratkan kepada kebenaran teknik gerakan dan ketepatan hasil. Beberapa 

bentuk latihan yang dapat dilakukan untuk memperoleh ketepatan hasil 

diantaranya melempar bola dengan berbagai alternatif sikap atau posisi sebagai 

berikut: (1) Sasaran diam dengan pelempar/penendang diam. (2) Sasaran diam 

dengan pelempar bergerak. (3) Sasaran bergerak dengan pelempar diam. (4) 

Sasaran bergerak dengan pelempar bergerak. 

 

Suharno (1985 : 32) menyatakan bahwa manfaat ketepatan meliputi: (1) 

Meningkatkan prestasi atlet, (2) Gerakan anak latih dapat efektif dan efisien, (3) 

Mencegah terjadinya cedera, (4) Mempermudah menguasai teknik dan taktik. 

Orang yang mempunyai ketepatan yang baik dapat mengontrol gerakan dari satu 

sasaran ke sasaran yang lainnya.  
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Sementara itu menurut Sikumbang, dkk., dalam Palmizal (2012 : 6) 

mengemukakan bahwa ketepatan adalah kemampuan seseorang mengontrol 

gerakan-gerakan volunter untuk tujuan. Seperti dalam pelaksanaan shooting bola 

basket, menendang bola ke arah gawang, panahan, golf dan lain-lain. Ketepatan 

adalah pengendalian gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Sasaran ini dapat 

merupakan suatu jarak atau mungkin suatu objek langsung yang harus dikenai 

dengan salah satu bagian tubuh (Sajoto, 1988 : 12). 

Ketepatan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri subjek sehingga 

dapat dikontrol oleh subjek. Faktor eksternal dipengaruhi dari luar subjek, dan 

tidak dapat dikontrol oleh diri subjek. Menurut Suharno (1985: 32) faktor-faktor 

penentu baik tidaknya ketepatanadalah: (1) koordinasi tinggi, (2) besar kecilnya 

sasaran, (3) ketajaman indera dan pengaturan saraf, (4) jauh dekatnya sasaran, (5) 

penguasaan teknik yang benar akan mempunyai sumbangan baik terhadap 

ketepatan mengarahkan gerakan, (6) cepat lambatnya gerakan, (7) feeling dan 

ketelitian, (8) kuat lemahnya suatu gerakan. Hal senada menurut Sukadiyanto 

(2005 : 102-104) ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketepatan, antara lain: 

tingkat kesulitan, pengalaman, keterampilan sebelumnya, jenis keterampilan, 

perasaan, dan kemampuan mengantisipasi gerak. 

 

Uraian di atas dapat digolongkan antara faktor internal maupun faktor eksternal. 

Faktor internal antara lain koordinasi ketajaman indera, penguasaan teknik, cepat 

lambatnya gerakan, feeling, dan ketelitian, serta kuat lemahnya suatu gerakan. 

Faktor internal dipengaruhi oleh keadaan subjek. Sedangkan faktor eksternal 

antara lain besar kecilnya sasaran dan jauh dekatnya jarak sasaran. Dari pendapat 
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di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan/akurasi adalah kemampuan 

seseorang untuk mengendalikan gerakan bebas terhadap suatu sasaran dengan 

memperhatikan faktor internal maupun eksternal dan koordinasi secara efektif dan 

koefisien. 

 

E. Lay Up 

Wisell, (2000:61), “tembakan lay-up shoot dilakukan dekat dengan keranjang 

setelah menangkap bola atau menggiring bola. Hal ini menguntungkan yaitu 

menembak dari jarak yang sedekat-dekatnya dengan ring dengan melakukan 

lompat, langkah, lompat”. Sedangkan Ahmadi (2007: 19) mengemukakan bahwa 

“tembakan lay-up shoot merupakan tembakan yang dilakukan dengan jarak dekat 

sekali dengan keranjang basket, hingga seolah-olah bola itu diletakkan kedalam 

keranjang basket yang didahului dengan gerak dua langkah. Melangkah kaki dua 

kali, mengoper, atau menembakkan bola merupakan unsur penting dalam gerakan 

lay-up shoot”. 

 

Sitepu (2014:42) tembakan lay-up ialah yang dilakukandengan jarak dekat sekali 

dengan ring hinga seolah olah bola itu diletakankedalam basket yang didahului 

dengan gerakan dua langkah, gerakan dualangkah dilakukan saat meneripa operan 

atau dari gerakan menggiring bola. 

 

Tembakan lay up ialah tembakan yang dilakukan dengan jarak dekat sekali 

dengan keranjang, hingga seolah – olah bola itu diletakan dalam keranjang 

yang di dahului dengan gerakan melompat melangkah lalu diakhiri dengan 

lompatan setinggi-tingginya, berikut beberapa langkah yang harus di lakukan 

saat melakukan lay-up: 
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1. Lay Up Dengan Tangan Kanan 

- Lompat dengan tumpuan kaki kiri 

- Angkat lutut sebelah kanan dan tangan kanan kemudian tembakan bola 

tinggi-tinggi dan pelan ke sudut kanan atas garis kotak papan pantul. 

2. Lay Up Dengan Tangan Kiri 

- Lompat dengan tumpuan kaki sebelah kanan 

- Angkat lutut kiri dan tangan kiri lalu tembakan bola tinggi-tinggi dan 

pelan-pelan ke sudut kanan atas garis kotak papan pantul. 

Adapun gambar atau langkah tolakan melakukan lay-up adalah sebagai berikut: 

 

 
Gambar 7. Tolakan Dengan Kaki Kanan 

 

Gambar 8. Tolakan Dengan Kaki Kiri 

Tembakan lay-up dapat dilakukan dengan didahului berlari, menggiring atau 

memotong kemudian berlari dan menuju ke arah ring basket. Dalam 

melakukan tembakan lay-up sebaiknya pemain berlatih terlebih dahulu agar 

dapat hasil yang bagus. 

 

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

tembakan lay-up yaitu: 
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a. Fase persiapan: 

1) Langkah pertama harus lebar atau jauh untuk menjaga keseimbangan, 

2) Langkah kedua pendek untuk mendapat awalan tolakan yang kuat 

agar dapat melompat yang tinggi, 

3) Bahu rileks, 

4) Tangan yang tidak menembak diletakan dibawah bola 

5) Tangan yang menembak diletakan dibelakang bola, 

6) Siku masuk dan rapat. 

 
Gambar 9. Gerakan Fase Persiapan 

(Wissel 2000:61) 

 

b). Fase pelaksanaan: 

1) Angkat lutut untuk melompat ke arah vertikal, 

2) Rentangkan kaki, punggung, bahu 

3) Lenturkan pergelangan tangan dan jari-jari 

4) Bola dilepas dengan kekuatan ujung jari pada titik tertinggi 

dan memantul disekitar garis tegak sebelah kanan pada petak 

kecil diatas keranjang, jika dilakukan pada sisi kanan dan 

sebaliknya bila disebelah kiri pada petak kecil sebelah kiri. 
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Gambar 10. Gerakan Fase Pelaksanaan 

(Dinata 2008:26) 

c). Fase follow through: 

1) Mendarat dengan seimbang 

2) Lutut ditekuk 

3) Tangan keatas. 

Dibawah ini adalah gambar bagaimana melakukan lay-up yang baik dengan 

satu tangan maupun dengan dua tangan, sehingga dapat menghasilakan tolakan 

yang baik, dari sisi kanan maupun sisi sebelah kiri. Dibawah ini adalah gambar 

bagaimana tembakan lay-up yang baik: 

 

 
Gambar 11. Gerakan Lay Up 

Sumber: (Ahmadi 2007:20) 

 

Saat seseorang melakukan lay-up dapat dilakukan saat menerima bola dalam 

keadaan melayang, maka pemain tersebut diperbolehkan untuk menambah 

langkah 2 (dua) hitungan, dan hitungan ketiga adalah melepaskan bola dengan 
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satu tembakan.Langkah lay-up dapat dilakukan bila saat menerima bola dalam 

keadaan melayangdengan kaki kanan di depan, maka hitungan satu dikenakan 

pada saat kaki kananmendarat di lantai, hitungan dua pada saat kaki kiri 

melangkah ke depan danmendarat, sedang hitungan tiga adalah saat melepaskan 

bola untuk tembakan,yaitu pada saat tercapainya titik tertinggi dan sedekat 

mungkin dengan simpai,sesaat dalam keadaan berhenti di udara. 

 

Adapun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada saat melakukan tembakan 

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

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

depan atau ke samping) daripada melompat tinggi. 

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

dihalang atau dicuri oleh lawan. 

3. Kehilangan kontrol bola karena terlalu cepat menarik tangan penyeimbang 

pada bola. 

4. Tembakan menggunakan tangan yang jauh dari ring sehingga menghasilkan 

bola yang memutar menjauhi ring. Bola memantul terlalu rendah pada papan 

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

 

F. Ekstrakurikuler 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

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

merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang 

diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, 

bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri ini 
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dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong 

pembinaan sikap dan nilai-nilai. 

 

Sedangkan pengertian ekstrakurikuler menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002: 291) yaitu suatu kegiatan yang berada di luar program yang  

tertulis di dalam kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan pembinaan siswa. 

Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan di luar jam pelajaran wajib. Kegiatan 

ini memberikan keleluasaan kepada siswa untuk menentukan kegiatan sesuai 

dengan bakat dan minat mereka. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan 

pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program kurikuler dan 

intrakurikuler. Kegiatan ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi siswa yang 

memiliki minat mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan dari ekstrakurikuler ini 

sendiri dapat berbentuk kegiatan seni, olahraga, pengembangan kepribadian, dan 

kegiatan lain yang bertujuan positif untuk kemajuan dari siswa-siswi itu sendiri. 

 

G. Penelitian Yang Relavan 
 

Penelitian yang relavan yang mendukung kajian teoritis dalam penelitian 

inisebagai berikut: 

1. Fitri (2016: ii) “ Hubungan power tungkai dan kelentukan pergelangan tangan 

terhadap hasil Lay Up dalam permainan bola basket siswa ekstrakurikuler 

SMPN 21 Bandar Lampung tahun 2015/2016”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: Ada hubungan antara power tungkai sebesar 0,579dengan hasil lay-

up, ada hubungan antara kelentukan pergelangan tangan sebesar0,618 dengan 

hasil lay-up. Dan ada hubungan bersaman antara power tungkai 

dankelentukan pergelangan tangan sebesar 0,734. 
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2. Anis (2015: ii) “Kontribusi keseimbangan, power tungkai, dan kelentukan 

pergelangan tangandengan kemampuan Lay Up shoot dalam permainan bola 

basket pada siswa ekstrakurikuler SMKN 4 Bandar Lampung”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Keseimbangan memiliki koefisien korelasi 

0,216 dengan dengan kontribusi sebesar 21,6%, power tungkai memiliki 

koefisien korelasi 0,358 dengan kontribusi sebesar 35,8%. 

3. Nopriadi (2015: ii) “Pengaruh kelelahan terhadap akurasi tembakan bebas 

pemain bola basket”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Ada pengaruh 

kelelahan terhadap akurasi tembakan bebas pemain bola basket putra SMAN 

1 Argamakmur, dengan t hitung 6,487 > t table 2,14 dan nilai signifikan 

0,000 < 0,05, dengan persentase sebesar 22,55%. 

 

H. Kerangka Fikir 

 Lay Up adalah salah satu teknik menembak bola dalam permainan bola basket. 

Teknik Lay Up dilakukan di dekat keranjang bola setelah menangkap atau 

menggiring bola. Dalam melakukan tehnik Lay Up terdapat beberapa komponen 

fisik yang bekerja dan saling berkordinasi yaitu power tungkai, keseimbangan dan 

akurasi. Berdasarkan landasan teori di atas dapat dikemukakankerangka fikir 

sebagai berikut: 

1. Kontibusi power tungkai dengan kemampuan Lay Up. 

 Power tungkai sangat dibutuhkan untuk melakukan gerakan Lay Up karena 

power tungkai merupakan kemampuan otot tungkai untuk mengerahkan 

kekuatan maksimal dan dengan waktu yang sangat cepat untuk mencapai jarak 

terdekat dengan ring. 

2. Kontibusi keseimbangan dengan kemampuan Lay Up. 
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Keseimbangan berperan dalam melakukan gerakan Lay Up. Di butuhkan 

keseimbangan untuk melakukan gerakan Lay Up karena keseimbangan adalah 

kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ saraf ototnya, selama 

melakukan gerak-gerak yang cepat dengan perubahan letak titik berat badan 

yang cepat pula baik dalam keadaan statis maupun dalam keadaan dinamis. 

Dengan keseimbangan maka seseorang dapat mengatur titik berat badan walau 

dalam waktu yang cepat saat melakukan gerakan Lay Up. 

3. Kontribusi ketepatan/akurasi dengan kemampuan Lay Up. 

Akurasi juga berperan penting dalam melakukan gerakan Lay Upkarena 

akurasi merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan 

terhadap suatu sasaran. Dibutuhkan akurasi yang tinggi, semakin tinggi 

akurasi semakin besar peluang bola yang masuk ke dalam keranjang. 

 

I. Hipotesis 

 Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

1. H0 : Tidak ada kontribusi Power tungkai terhadap hasil Lay Up siswa  

 ekstrakurikuler putraSMAN 4 Bandar Lampung. 

H1 : Adakah kontribusiPower tungkai terhadap hasil Lay Up siswa  

 ekstrakurikuler putra SMAN 4 Bandar Lampung. 

2. H0 : Tidak ada kontribusi Keseimbangan terhadap hasil Lay Up siswa  

 ekstrakurikulerputra SMAN 4 Bandar Lampung. 

H1 : Adakah kontribusi Keseimbanganterhadap hasil Lay Up siswa  

 ekstrakurikuler putraSMAN 4 Bandar Lampung. 
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3. H0 : Tidak ada kontribusi akurasi terhadap hasil Lay Up Siswa ekstrakurikuler 

 putra SMAN 4 Bandar Lampung. 

H1 : Adakah kontribusi akurasi terhadap hasil Lay Up Siswa ekstrakurikuler 

 putraSMAN 4 Bandar Lampung. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Metodelogi Penelitian 

Sugiyono (2013:3) “metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan metode penelitian 

pendidikan diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan, dan mengantisipasi masalah”. 

 

Menurut Arikunto (2006:160) metode penelitian adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpul data dari penelitian. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif korelational. Metode deskriptif korelasional 

membahas hubungan variabel terikat dengan dua variabel bebas peneliti berusaha 

menggambarkan kondisi sekarang dalam konteks kuantitatif yang direfleksikan 

dalam bentuk variabel. Sesuai dengan judul peneliti ini untuk mengetahui 

seberapa besar kontribusi power tungkai dan keseimbangan terhadap hasil Lay Up 

siswa ekstrakurikulerSMAN 4 Bandar Lampung. 

 

B.  Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (1998 : 106) “Populasi adalah keseluruhan dari subjek 

penelitian. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena 



26 
 

tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin 

terlaksana”. Dari pengertian tersebut populasi penelitian ini adalah siswa 

ekstrakulikuler SMAN 4 Bandar Lampung yang berjumlah 20 siswa putra. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto (2002: 111) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2013: 81) sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Adapun dalam 

penelitian ini cara pengambilan sampel adalah dengan teknik total sampling yaitu 

mengikutsertakan semua individu atau anggota populasi menjadi sampel 

(Arikunto, 2002: 112). Sehingga mengikut sertakan semua siswa ekstrakurikuler 

putra SMAN 4 Bandar Lampung yang berjumlah 20 siswa. 

 

C. Variabel Penelitian 

Arikunto ( 2002 : 96) variabel adalah objek penelitian atau apa yang 

menjadi perhatian penelitian. Variabel dalam penelitian ini menggunakan 

3 (tiga) variabel bebas dan 1 (satu) variabel terikat. 

Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya tidak tergantung pada 

variabel lainnya, dalam penelitian ini ada dua variabel bebas, yaitu: 

1) Power tungkai (X1) 

2) Keseimbangan (X2) 

3) Akurasi (X3) 

Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang nilainya bergantung pada variabel 

lainnya, dalam penelitian ini variabel terikat adalah kemampuan lay-up (Y) 
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D. Definisi operasional variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Power otot tungkai dimaksudkan adalah komponen kondisi fisik seseorang 

dalam memadukan kekuatan dan kecepatan. Power tungkai seseorang dapat 

diketahui dengan alat Vertical Jump dengan satuan inci. 

2. Keseimbangan yang dimaksudkan adalah kemampuan seseorang untuk 

mengontol saraf-saraf ototnya baik dengan perubahan titik beban badan dalam 

keadaan statis maupun dinamis. Keseimbangan seseorang dapat diketahui 

dengan Modifield Bass Testdengan satuan detik. 

3. Akurasi yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untukmengendalikan 

gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Adapun instrumen yang digunakan 

adalah tes tembakan hukuman bebas. 

4. Lay Upadalah gerakan yang yang dilakukan dengan jarak dekat sekali dengan 

ring hinga seolah olah bola itu diletakan kedalam basket yang didahului 

dengan gerakan dua langkah, gerakan dualangkah dilakukan saat meneripa 

operan atau dari gerakan menggiring bola. Untuk mengetahui kemampuan 

tehnik Lay Up digunakan Stopwatch dengan satuan detik. 

 

E. Desain Penelitian  

Desain penelitian adalah pedoman atau prosedur serta teknik dalam perencanaan 

penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi yang 

menghasilkan model penelitian. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yaitu 

variabel terikat dan variabel bebas. Pada penelitian ini yang termasuk variabel 

terikat yaitu gerakan Lay Up dan variabel bebas yaitu power tungkai, 
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keseimbangan, dan akurasi. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 12. Desain Penelitian 

 

Keterangan: 

X1 : Power Tungkai 

X2 : Keseimbangan 

X3 : Akurasi 

Y : Gerakan Lay Up 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan penelitian dalam 

mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, 

sehingga mudah diolah (Arikunto, 2002:203). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan one-shot-model yaitu pendekatan yang menggunakan satu kali 

pengumpulan data. Instrument yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Power tungkai pengukuraannya menggunakan Vertival Jump dengan satuan 

inci. 

2. Keseimbangan pengukurannya menggunakan Modifield Bass Testdengan 

satuan detik. 

3. Akurasi pengukurannya menggunakan tes tembakan hukuman bebas  

4. Gerakan Lay Up pengukurannya menggunakan stopwatch dengan satuan detik. 

X 1 

X 2 Y 

X 3 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2002 : 136) instrumen adalah alat atau fasilitas yang 

digunakan penelitian dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik, sehingga mudah diolah. 

Data yang perlu dikumpulkan ini menggunakan metode survey teknik tes, 

pengambilan data dilakukan dengan pemberian tes dan pengukuran melalui 

metode survey, yaitu peneliti mengamati secara langsung pelaksanaan tes dan 

pengukuran di lapangan. 

Instrumen power tungkai 

 

Untuk mengukur power tungkai  digunakan suatu alat yang disebut papan Vertical 

Jump. 

Alat yang digunakan antara lain: 

Papan pengukur Vertical Jump, kapur, blanko dan alat tulis, stopwatch. 

 
Gambar 13. Vertical Jump test 

(Sumber: Mulyono Biakto Atmojo, 2010: 75) 

 

 

Pelaksanaan tes: 

Testi berdiri menyamping papan lompat. Tangan kiri di belakang badan dan 

tangan kanan ke atas. Pertahankan posisi ini dan testi berdiri, ujung jari tangan 

kanan mencapai titik tertinggi dan dicatat. Ujung jari kanan diberi kapur, testi 

menekuk lutut, kepala dan badan tegak dan tubuh dalam keadaan seimbang. Testi 
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melompat setinggi-tingginya menyentuh papan lompat pada titik lompatan 

tertinggi. Hitung lamanya lompatantesti dimulai dari kaki pertama kali lepas dari 

tanah hingga mendarat dengan menggunakan stopwatch. Tes ini dilakukan 

sebanyak 3 kali. 

 

Instrumen keseimbangan 

Untuk mengukur keseimbangan digunakan Modifield Bass Test. 

Alat yang digunakan antara lain: 

Selotip, stopwatch, blangko tes, alat tulis. 

 
Gambar 14. Modifield Bass Test 

Sumber: (Ismayarti, 2008:53) 

 

Pelaksanaan tes: 

Testi berdiri dengan kaki kanan di atas start, testi mulai melompat dengan satu 

kakikiri dan mendarat dengan kaki yang sama ke tanda yang pertama, pertahankan 

keseimbangan selama lima detik. Kemudian testi melompat ke tanda yang kedua 

dengan kaki kanandan mendarat dengan kaki yang sama, pertahankan 

keseimbangan selama lima detik. Lakukan sampai tanda yang terakhir. Pendaratan 

dinyatakan gagal apabila tumit atau bagian tubuh yang lain menyentuh lantai 

untuk berusaha mempertahankan keseimbangan. Selain itu, pendaratan dinyatakan 
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gagal apabila mendarat dengan tepat di atas tanda, sehingga tanda tertutup dengan 

kaki. Apabila testi melakukan kesalahan pendaratan diizinkan memperbaiki posisi 

dan kemudian melompat kembali. 

Penilaian: 

Testi diberi nilai 5 jika berhasil mendarat pada 1 tanda, dan nilai 1 untuk setiap 

detik keberhasilan mempertahankan keseimbangan (maksimal 5 detik untuk setiap 

tanda). Nilai 5 dikurangi untuk kesalahan pendaratan atau tidak mampu 

mempertahankan keseimbangan. Nilai maksimum yang dicapai adalah seratus. 

 

Instrumen Akurasi 

Fasilitas dan alat: 

Lapangan bola basket, bola basket, peluit, alat tulis, dua orang untuk pemberi aba-

aba dan pencatat hasil shoot. 

Diketahui nilai validitas sebesar 0,72 dan nilai reabilitas sebesar 0,84. 

 
Gambar 15. Tes tembakan hukuman (bebas) 

Sumber: (Imam Sodikun 1992:125) 

 

Pelaksanaan tes: 

 Testi berdiri di garis tembakan bebas/free throwbersiap melakukan tembakan, 

setelah mendengar peluit testi mulai melakukan tembakan bebas kemudian bola 
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reboundditangkap temannya dan diberikan pada testi lagi, dilakukan sebanyak 10 

kali tanpa henti dan dihitung persentase masuknya. 

 

Penilaian: 

Setiap bola yang masuk diberikan nilai 1 (satu), dan setiap bola yang tidak masuk 

diberikan nilai 0 (nol). 

 

Instrumen kemampuan lay-up 

Fasilitas dan alat: 

Lapangan bola basket, bola basket, peluit, stopwatch, alat tulis, dua orang untuk 

pemberi aba-aba dan pencatat hasil lay-up shoot. 

Diketahui nilai validitas sebesar 0,535 dan nilai reabilitas sebesar 0,349. 

 
Gambar 16. Sketsa lapangan Kerbleger test 

Sumber: (Iryadi A dan Iyahsuddin 1997:52) 

 

Pelaksanaan Tes: 

Testi berdiri pada garis start yang terletak pada tanda T2 dengan bola 

ditangan, setelah aba-aba pelaksanaan diberikan testi memantulkan bola 

dengan tangan kanan ke arah ring dan selanjutnya memasukkan bola 

kedalam ring dari sisi kanan menggunakan tangan kanan. Bola yang 

memantul dari ring kemudian ditangkap atau rebound dan kemudian 
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memantulkan bola (dribble) dengan tangan kiri kearah T1, lakukan 

pembalikan pada T1 dari dalam keluar, selanjutnya memantulkan bola 

kembali ke ring dengan tangan kiri, lalu masukkan bola lagi ke dalam 

ring dengan tangan kiri. Bola ditangkap lagi selanjutnya dribble 

dengan tangan kanan ke T2 dan berputar dari dalam keluar pada T2, 

lakukan lagi hal ini selama 1 menit, untuk testi yang kidal 

diperkenankan titik T1 sebagai tempat start. 

Penilaian: 

Tabel 1. Cara penilaian tes Lay Up 

Nilai Pelaksanaan 

1 - Setiap bola yang masuk kedalam ring 

 - Jika waktu habis bola sudah lepas dari tangan dan masuk 

0 - Kesalahan tangan memasukkan bola 

 - Bila bola dibawa jalan 

 - Menggiring double 
 

 

Tabel 2. T-score Kerbleger test 

 
Sumber: (Iryadi A dan Iyahsuddin 1997:52) 
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H. Analisis Data   

Analisis data ditunjukkan untuk mengetahui jawaban akan pertanyaan-pertanyaan 

dalam penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu korelasi 

product moment.Data yang dianalisis adalah data variabel bebas (X1) power 

tungkai, (X2) keseimbangan, (X3) akurasi, dan variabel terikat (Y) gerakan Lay 

Up. Karena sampel penelitian yang diteliti hanya berjumlah 20 siswa maka 

perhitungan statistik dihitung secara manual. Rumus korelasi product moment 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

 rxy = koefisien korelasi 

n = jumlah sampel  

x = skor variabel x  

y = skor variabel y  

Σx = jumlah skor variabel x  

Σy= jumlah skor variabel y  

Σx2= jumlah skor variabel x kuadrat  

Σy2= jumlah skor variabel y kuadrat 

Setelah diketahui besar kecilnya rxy maka taraf signifikansi dilihat dengan: 

 
 

Kriteria pengujian hipotesis tolak H0 jika thitung > ttabel, dan terima H0 jika 

thitung < ttabel. Untuk derajat kebebasan distribusi t diambil n-2 dengan =0,05. 

 

Menurut Riduwan (2005:98), harga r yang diperoleh dari perhitungan hasil test 

dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Interpretasi tersebut sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.  Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r

 
 

Untuk mengetahui kontribusi antara variabel X dan variabel Y dicari dengan 

menggunakan rumus koefisien determinasi. Adapun rumus koefisien determinasi 

sebagai berikut : 

 

Keterangan:  

KP = nilai koefisien determinasi  

r = koefisien korelasi 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Ada kontribusi yang signifikan power tungkai terhadap hasil Lay Up siswa 

ekstrakurikuler putra SMAN 4 Bandar Lampung 

2. Ada kontribusi yang signifikan keseimbangan terhadap hasil Lay Up siswa 

ekstrakurikuler putra SMAN 4 Bandar Lampung 

3. Ada kontribusi yang signifikan akurasi terhadap hasil Lay Up siswa 

ekstrakurikuler putra SMAN 4 Bandar Lampung 

B. Saran  

Adapun saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Power tungkai memiliki kontribusi yang lebih besar pada hasil Lay Up, upaya 

untuk meningkatkan hasil Lay Uppada unsur power tungkaidengan latihan 

loncat ditempat (bisa pakai skipping), loncat maju,kesamping, mundur, 

kesamping kiri dan kanan, dan loncat naik turun tangga. 

2. Pentingnya penelitian lebih lanjut dengan memperbanyak sampel yang lebih 

besar dan variabel yang lebih luas, agar diperoleh gambaran secara 

komperhensif dan mendalam. 
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3. Bagi pelatih basket dan guru penjasorkes, beban latihan untuk tiap unsur 

kondisi fisik disesuaikan dengan nilai sumbangan  tiap variable terhadap hasil 

Lay Up. 
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