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MOTTO

“Kejujuran akan menyelamatkanmu, meski kamu merasa takut akan hal itu.".

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan diri padamu dan

janganlah berkhianat (menipu) kepada orang yang menipumu”  Ali Fizan

Desnangga”

Kupersembahkan:

“Orang tuaku yang selama ini mendidiku, untuk ibu” Aku

rindu Padamu Disana”



Abstrak

VEARI INNO EKA SAPUTRA: Survei kemampuan shooting students athletes
bolabasket SMA sederajat Kota Kediri, karena masih belom diketahui
kemampuan shooting students athletes SMA sederajat Kota Kediri,FIKS, UNP
Kediri, 2021.

Kata kunci : Shooting Bolabasket

Olahraga adalah salah satu jenis aktifitas gerak yang dapat membuat tubuh
kita sehat dan bugar. Selain menyehatkan olahraga merupakan aktivitas yang
sangat menyenangkan. Menurut Kristiyandaru (2012:1), olahraga diartikan
sebagai latihan gerak badan yang dilakukan secara sengaja untuk menguatkan dan
menyehatkan tubuh.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kemampuan shooting
students athletes SMA sederajat Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian pendekatan secara kuantitatif
populasi adalah semua students athlete bolabasket Kota Kediri 160 student
athletes. Pada pengambilan pertama terpilih kelas SMAN 1 Kota Kediri 12 atlet,
pada pengambilan kedua terpilih kelas SMAN 7 Kota Kediri 11 atlet dan MAN 2
Kota Kediri 13 atlet, pengambilan ketiga terpilih kelas SMAN 2 Kota Kediri 11
atlet dan SMKN 3 Kota Kediri 13 atlet. Dengan demikian jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 60 siswa Atlet dari setiap sekolahan yang akan di jadikan
sampel.

Hasil dari penelitian ini adalah analisis dilakukan pada Kemampuan
Shooting Pada Tim Bolabasket Students Athletes SMA Sederajat Kota Kediri
Tahun 2020. Maka hasil tes shooting dari SMA Sederajat Kota Kediri memiliki
hasil yang baik, karena students athletes SMA Sederajat Kota Kediri memiliki
siswa yang berkualitas dan tingkat kemampuannya shooting baik.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa test kemampuan shooting pada tim
bolabasket students athletes SMA Sederajat Kota Kediri Tahun 2020 terdapat
beberapa dari tes set-shot, jump shot two point, jump shot three point dan lay - up
. Maka hasil keseluruhan kemampuan shooting pada tim bolabasket students
athletes SMA Sederajat Kota Kediri Tahun 2020 hasilnya baik
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Olahraga adalah salah satu jenis aktifitas gerak yang dapat

membuat tubuh kita sehat dan bugar. Selain menyehatkan olahraga

merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan. Menurut

Kristiyandaru (2012:1), olahraga diartikan sebagai latihan gerak badan

yang dilakukan secara sengaja untuk menguatkan dan menyehatkan

tubuh. Jika tubuh seseorang mempunyai taraf  kesehatan yang baik,

maka dia akan mampu melakukan aktifitas dengan normal. Oleh

karena itu, olahraga merupakan salah satu jenis kegiatan yang sangat

dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ada banyak macam jenis olahraga  yang dapat kita pilih dan

kita lakukan sesuai keinginan kita. Banyak jenis olahraga yang bisa

kita lakukan sendiri maupun kelompok seperti lari, voli, gulat,

bolabasket atau lainnya. Salah satunya cabang olahraga yang

menyenangkan dan banyak digemari adalah permainan bolabasket.

Bolabasket merupakan permainan olahraga beregu yang

mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini karena bolabasket

adalah olahraga prestasi tetapi juga sebagai olahraga pendidikan atau

pun olahraga hiburan. Bolabasket juga semakin merakyat, apalagi
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dengan semakin banyaknya turnamen bolabasket ditingkat sekolah

maupun profesional.

Pada saat ini bola merupakan salah satu cabang olahraga yang

sangat populer. Kepopuleran olahraga ini dapat kita lihat juga

banyaknya individu yang terlibat dalam permainan bolabasket ini,

mulai dari pemian lapangan, wasit yang memimpin pertandingan,

panitia pelaksana pertandingan, dan juga sebagai penonton. Olahraga

ini pun tidak hanya dimainkan oleh kaum pria, namun juga dimainkan

oleh kaum wanita (Fauzi,2010: 2).

Perkembangan bolabasket di daerah Jawa Timur juga tak mau

kalah dengan daerah-daerah lain yang sudah maju. Perkembangan dan

kemajuan cabang bolabasket di daerah Jawa Timur banyak ditopang

tim-tim sekolah. Walau pun peran klub juga besar untuk memunculkan

pemain berbakat. Namun eksistensi tim bolabasket sekolah dalam

membina siswanya ternyata dapat mampu memberikan bantuan yang

cukup besar untuk membesarkan cabang olaharaga ini.

Pengertian bolabasket sendiri adalah permainan bola antar dua

regu masing-masing regu terdiri dari lima orang yang saling berusaha

memasukkan bola ke dalam keranjang (KBBI, 2008: 144). Tujuan dari

masing-masingtim adalah untuk mencetak angka ke keranjang lawan

dan berusaha mencegah tim lawan mencetak angka. Saat bermain

bolabasket terdapat teknik-teknik dasar yang harus dikuasai agar bisa

bermain bolabasket dengan baik dan benar.



Pada permainan bolabasket, untuk mendapatkan gerakan efektif

dan efisien perlu didasarkan pada penguasaan ketrampilan teknik dasar

yang baik. Ketrampilan Teknik dasar dalam permainan bola basket

dibagi menjadi enam yaitu: 1) Teknik melempar dan menangkap, 2)

Teknik menggiring bola, 3) Teknik menembak, 4) Teknik gerakan

berporos, 5) Teknik tembakan lay-up, dan 6) merayah (Sodikun,

2000:48). Selain itu Vic Amber (2008:11) mengatakan keterampilan

terpenting dalam bolabasket adalah kemampuan untuk shooting

(menembak).

Menembak merupakan tujuan akhir permainan bolabasket.

Dengan menembak suatu tim akan memperoleh angka. Perolehan

angka akan menentukan menang atau kalahnya suatu tim. Sehingga

setiap pemain yang terlibat di dalam lapangan harus memiliki

kemampuan shooting yang baik.

Kosasih (2008:47) menyebutkan istilah teknik menembak

dalam bolabasket yang sangat penting diajarkan sejak dini yakni BEEF

(Balance, eyes, elbow, follow through). Menurut Abidin dalam Priatno

(2014:13) Secara umum teknik dasar menembak ada tujuh jenis, yaitu:

1) Tembakan satu tangan (One-hand set shoot), 2) Lemparan bebas

(free throw), 3) tembakan sambil melompat (jump shoot), 4), tembakan

tiga angka (three pointshoot), 5) tembakan mengait (hook shoot), 6)

(Lay up shoot) ,7) runner ( lay-up yang di perpanjang).



Bolabasket merupakan salah satu permaian bola besar yang

dimaikan oleh 2 tim, dengan ketentuan 5 orang dalam satu tim. Tujuan

dari permainan ini adalah memperoleh angka sebanyak – banyaknya

dengan cara memasukkan bola ke dalam keranjang lawan. Perolehan

angka akan menentukan kalah menangnya suatau tim. Tim dengan

perolehan angka lebih banyak akan di nyatakan sebagai pemenang.

Pemberian angka dalam permainan bolabasket bergantung pada

jarak pemain saat melepaskan shooting ke dalam keranjang. Semakin

jauh jarak saat melakukan shooting maka semakin besar angka yang

akan di peroleh. Pemain yang secara tidak sengaja memasukkan bola

ke dalam keranjangnya sendiri akan menambah poin untuk tim lawan.

Pemberian angka dalam permainan bolabasket ada tiga macam, yaitu :

(1) Satu poin,Pemberian poin 1 angka diperoleh pada saat bola masuk

ke dalam keranjang melalui tembakan bebas (free throw). Tembakan

ini di peroleh karena pemain lawan melakukan pelanggaran pada

pemain yang akan melakukan shooting. Tembakan free throw

diberikan 2 kali kesempatan untuk pelanggaran shooting dua angka

dan 3 kali kesempatan untuk pelanggaran shooting tiga angka. (2)

Tembakan dua poin daerah ini berada diantara garis baseline dengan

garis three point. Bola yang masuk kedalam keranjang pada saat

melakukan shooting pada daerah ini akan memperoleh angka 2 poin di

papan skor. (3) Tembakan tiga poin. Tiga angka merupakan nilai

tertinggi yang dapat di peroleh dalam permainan bolabasket. Angka 3



poin diperoleh apabila pemain berhasil menembak diluar garis three

point tanpa menginjak garis. Apabila pada saat melakukanshooting

kaki pemain meninjak garis maka skor yang di peroleh hanya 2 poin.

Garis three point berjarak 6,25 meter dari keranjang. Tembakan tiga

angka jarang di lakukan oleh pemain karena jaraknya yang  jauh

sehingga pada saat melakukan shooting bola cenderung tidak sampai

(airball). Tim yang memiliki 3 point shooter yang baik akan

menguntungkan pada saat detik – detik terakhir pertandingan, karena

poin yang di hasilkan lebih banyak dan akan lebih cepat mengejar

angka jika tembakannya berhasil.

Setiap tim dalam pertandingan bolabasket yang bertanding,

mengupayakan selalu meraih kemenangan. Dari upaya untuk meraih

kemenangan suatu pertandingan bolabasket Padahal yang sangat

penting dalam menentukan sebuah kemenangan yaitu teknik shooting

yang baik. Sedangkan dalam hasil pengamatan pertandingan di

Walikota CUP Kota Kediri Tahun 2019, dari percobaan beberapa

shooting hasil yang masukjauhdari yang di harapkan. Tetapi pada

dasarnya para siswaatlit yang belum di ketahui kemampuan shooting

dikarenakan beberapa factor seperti 50% dari siswa atlit Walikota CUP

Kota Kediri yang kurang berkonsentrasi dan teknik dasar saat

melakukan shooting. Sedangkan dalam hasil pengamatan saya pada

saat kompetisi Piala Walikota CUP Kediri Tahun 2019 yang bertempat

di lapangan Indocourt, pertandingan semifinal putra mempertemukan



antara SMKN 1 Kediri melawan SMAN 1 Kediri dengan poin akhir

58-63. Dari keseluruhan poin tersebut ada 29 kali percobaan shooting

yang dilakukan tim SMKN 1 Kediri berhasil mencetak sebanyak 8 kali

tembakan yang masuk. Sedangkan dari percobaan shooting tim SMAN

1 Kediri adalah 37 percobaan masuk 12 kali.

Berdasarkan teori dan empiris di atas peneliti ingin mengetahui

kemampuan shooting students athletes bolabasket SMA sederajat Kota

Kediri, karena masih belom diketahui kemampuan shooting students

athletes SMA sederajat Kota Kediri.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan belum diketahuinya mengenai kemampuan shooting pada

tim bolabasket students athletes SMA sederajat Kota Kediri.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah

diatas,maka dilakukan pembatasan masalah penelitian. Oleh karena itu,

penelitian ini hanya akan membahas untuk mengetahui kemampuan

shooting pada tim bolabasket students athletes SMA sederajat Kota

Kediri.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, identifikasi

masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana kemampuan

shooting students athletes SMA sederajat Kota Kediri ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas maka

peneliti bertujuan untuk mengetahui kemampuan shooting students

athletes SMA sederajat Kota Kediri.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak

yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

sebagai evaluasi bagi pelatih / guru pembina dalam proses

pelatihan di tim bolabasket sekolah.

2. Praktis

a. Bagi penulis kegiatan penelitian ini dapat memberikan

pengalaman yang sangat berharga dan menambah pengetahuan

serta wawasan dalam mempelajari cabang olahraga bolabasket

melalui pengalaman atau penelitian di lapangan.



b. Bagi mahasiswa Pendidikan Jasmani UNP Kediri, hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam

melaksanakan penelitian di masa yang akan datang.
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