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ABSTRAK 

Andre Irhamdi Pratama: Survey Penyerangan (offense) Pertandingan Bolabasket Tingkat 

SMA Putra Dalam Turnamen Rektor Cup Universitas Nusantara PGRI Kediri 2015, Skripsi, 

Penjaskesrek, FKIP UNP Kediri, 2015. 

 

Kata Kunci: penyerangan (offense) bola basket, Turnamen Rektor Cup 

 

Penelitian ini memiliki tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Mengetahui bentuk 

penyerangan yang paling sering digunakan Tim Bolabasket tingkat SMA Putra dalam 

Turnamen Rektor Cup Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2015. (2) Mengetahui 

penyerangan yang mudah menerobos pertahanan lawan dalam pertandingan bolabasket dalam 

Turnamen Rektor Cup Universitas Nusantara PGRI Kediri Tahun 2015. 

Penelitian ini menggunakan metode survey maka teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan (1) interview (wawancara), (2) kuesioner (angket) dan (3) observasi 

(pengamatan) dan gabungan ketiganya. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penggunaan metode observasi. Jenis pendekatan penelitian yang 

di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode 

deskriptif. 

Dalam penelitian ini terdapat dua macam teknik penyerangan, yaitu: (1) teknik 

penyerangan individu (man to man offense) teknik menyerang yang menerapkan pada pemain 

untuk bertanggung jawab berani menyerang satu lawan satu dan (2) penyerangan tim (zone 

offense) penyerangan yang menerapkan pada pemain melakukan taktik, strategi, dan pola 

penyerangan yang telah diarahkan oleh pelatih. 

Hasil penelitian pertandingan yang di selenggarakan di GOR Indo Court Kota Kediri 

tentang teknik penyerangan dalam permainan bolabasket menunjukkan bahwa banyak yang 

menggunakan (1) teknik penyerangan tim (zone offense) karena teknik penyerangan (Zone 

offense) sulit ditahan atau dibendung oleh lawan karena penyerangan ini menerapkan pada 

pemain untuk bertanggung jawab terhadap skema dan strategi yang sudah dibuat dan 

ditentukan oleh tim. Sedangkan (2) teknik penyerangan individu (man to man offense) sangat 

mudah dibendung oleh lawan pasalnya penyerangan ini hanya mengandalkan penyerangan 

individu, tanpa ada kerja sama antar pemain maka tidak dapat mencetak poin. 
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Latar Belakang 

Indonesia mempunyai potensi 

penduduk yang sangat besar, maka 

olahraga harus dibina dan di kembangkan 

scara luas agar masyarakat Indonesia dapat 

menjadi bangsa yang sehat jasmani dan 

rohani, kuat fisik dan mentalnya sehingga 

dapat melaksanakan Pembangunan 

Nasional. 

Olahraga sebagai salah satu alat 

pendidikan yang di gemari oleh segenap 

lapisan masyarakat yang dalam Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia prosesnya 

diharapkan dapat membantu fisik yang 

kuat dan sehat serta memiliki moral yang 

tinggi dan olahraga juga dapat merupakan 

kegiatan yang wajar sesuai dengan kodrat 

ilahi untuk mendorong, mengembangkan 

dan membina potensi – potensi fisik, 

mental rohaniah manusia demi 

kebahagiaan dan kesejahteraan 

masyarakat. 

Pada saat ini olahraga sangatlah 

penting, untuk karena itu olahraga yang 

dilakukan dengan disiplin sebagai salah 

satu sarana penanggulangan masalah – 

masalah gangguan kesehatan , karena 

dengan melakukan olahraga maka 

kesehatan manusia akan terpenuhi dan 

daya tahan tubuh akan semakin bertambah. 

8C Selain itu olahraga juga berfungsi suatu 

hiburan guna menghilangkan kejenuhan 

dan ketegangan di dalam kita melakukan 

pekerjaan sehari-hari. 

Sehubungan dengan itu perlu 

ditingkatkan pendidikan jasmani olahraga 

di lingkungan sekolah pengembangan 

dibidang olahraga prestasi. Upaya 

memasyarakatkan olahraga dan 

mengolahragakan masyarakat dan juga 

menciptakan iklim yang lebih mendorong 

masyarakat khususnya pemuda unuk 

berpartisipasi secara bertanggung jawab 

dalam membina dan mengembangkan 

olahraga, khususnya perlu pengembangan  

sistem pembinaan olahraga yang lebih 

efektif termasuk pemberian penghargaan 

pada olahragawan yang berprestasi. 

 

METODE DAN  PENELITIAN 

  Metode adalah merupakan suatu 

cara yang harus ditempuh untuk 

memudahkan suatu tujuan. Sedangkan 

pendidikan merupakan suatu kegiatan 

khusus yang cermat, teliti, dan sistematik 

untuk mengetahui kebenaran secara ilmiah. 

Oleh sebab itu dalam mengadakan metode 

atau teknik-teknik secara teliti dan 

sistematik terhadap pemecahannya. 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas (X) adalah teknik 

penyerangan individu (man to man 

offense) dan teknik penyerangan tim (zone 

offense) bolabasket. Sedangkan variabel 

terikatnya (Y) adalah hasil penyerangan 

bola basket  
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B. METODE PENELITIAN 

 Metode deskriptif adalah suatu 

metode yang ditujukan untuk 

menggambarkan kejadian atau fenomena 

yang ada yang berlangsung saat ini 

maupun terjadi saat lampau. 

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

GOR Indo Court, Balowerti,  Kota 

Kediri Bersamaan dengan 

diadakannya Dies Natalis Dan 

Wisuda  Universitas Nusantara 

PGRI Kediri 2015.  

2. Waktu Penelitian 

Senin, 23 Februari 2015 - Jum’at, 

07 Maret 2015Final dilaksanakan 

dilaksanakan hari sabtu tanggal 9 

Maret 2015. 

 

D. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Yang dimaksud dengan 

populasi adalah suatu kelompok 

objek yang diteliti sebelum 

dimasukan dalam kategori 

jumlah yang ditentukan dalam 

suatu penelitian. Jadi sesuai 

dengan kutipan diatas populasi 

dalam penelitian ini adalah 

seluruh peserta rector cup ada 

17 tim. 

2. Yang dimaksud dengan sampel 

adalah sesuatu yang digunakan 

untuk mereduksi suatu 

penelitian. Sedangkan sampel 

dalam penelitian disini adalah 

tim basket yang masuk babak 

semi final. 

 

E. INSTRUMEN PENELITIAN DAN 

TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1. Instrumen Penelitian 

Peran instrumen dalam penelitian 

akan banyak menentukan kualitas 

dari data yang diperoleh. Oleh 

karena itu penentuan instrumen 

penelitian hendaknya disesuaikan 

dengan permasalahan, tujuan 

penelitian dan oleh karena itu 

instrumen harus valid dan telah 

diterapkan sebagai berikut : 

a. Pengambilan data untuk 

mengetahui penyerangan 

bolabasket yang paling sering 

digunakan dan penyerangan 

yang paling mudah dan sulit 

ditahan pada pertandingan 

tersebut. 

b. Tujuan : untuk mengetahui 

penyerangan individu ( man to 

man offense ) dan penyerangan 

tim (zone offense)  

c. Alat : alat yang digunakan 

kertas dan bolpoint.  

d. Pelaksanaan  : mengamati 

pertandingan Tim Bolabasket 

SMA Putra Dalam Turnamen 

Rektor Cup Universitas 

Nusantara PGRI Kediri 2015. 
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e. Hasil :mencatat hasil 

pengamatan survey 

penyerangan (offense) Tim 

Bolabasket Tingkat SMA 

Putra pada Turnamen Rektor 

Cup Universitas Nusantara 

PGRI Kediri 2015. 

2. Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah 

cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam sebuah 

penelitian. Terdapat dua hal utama 

yang mempengaruhi kualitas data 

hasil penelitian yaitu kualitas 

instrumen penelitian dan kualitas 

pengumpulan data. Kualitas 

instrumen penelitian berkenaan 

dengan validitas dan reabilitas 

instrumen dan kualitas 

pengumpulan data berkenaan 

ketepatan cara – cara yang 

digunakan untuk mengumpulkan 

data. Pengumpulan data dapat 

dilakukan dalam berbagai setting, 

berbagai sumber dan berbagai cara. 

Bila dilihat dari settingnya data 

dapat dikumpulkan pada setting 

alamiah pada laboratorium dengan 

metode exsperimen, bila dilihat 

dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat 

menggunakan sumber primer, dan 

sumber sekunder. Sumber primer 

adalah data yang langsung 

memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. 

Selanjutnya apabila dilihat dari 

teknik pengumulan datanya, maka 

teknik pengumpulan data dapat 

dilakukan dengan observasion 

(pengamatan). 

 

F. TEKNIK ANALISA DATA 

1. Deskripsi Data Variabel 

 Dalam bab ini akan dijelaskan 

secara rinci tentang data variabel 

yang digunakan dalam penelitian 

ini. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah 

teknik penyerangan individu (man to 

man offense) dan penyerangan tim 

(zone offense). Sedangkan variabel 

terikatnya hasil penyerangan bola 

basket. 

 Tim bola basket putra yang 

dijadikan sampel dalam penelitian 

ini yakni tim yang masuk ke dalam 

babak semi final atau empat besar 

dikarenakan semua tim sudah  mulai 

seimbang untuk teknik 

permainannya.  

 Analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif deskriptif dengan 

menjelaskan tentang perbandingan 
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antara tim yang menggunakan 

teknik penyerangan man to man 

offens dan zone offense. Sehingga 

dapat diketahui perbandingan 

tersebut serta diketahui teknik yang 

mudah menerobos pertahanan 

lawan. 

2. Analisis data. 

Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan 

metode desktiptif. Data yang 

disajikan dalam penelitian ini 

dilakukan pengamatan hasil 

observasi tentang teknik 

penyerangan bola basket tim putra 

pada Turnamen Rektor Cup 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri, dimulai 23 Februari 2015 

sampai 07 Februari 2014 dan Final 

dilaksanakan 9 maret 2015.  

Pendeskripsian data beserta 

analisisnya yang sudah terorganisir 

disajikan dalam bentuk tabel 

berikut ini: 

 

Tabel 4.1 hasil penelitian teknik 

penyerangan yang digunakan 

dalam Turnamen Rektor Cup 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri 2015 

N

o Pertandin

gan 

Man 

to 

man 

offen

Zone 

offen

se 

Keteranga

n 

se 

 

1 

SMAN 1 

Kedungw

aru 

 vs  

SMAK 

Petra 

Kediri 

  

Dimenang

kan 

SMAK 

Petra 

Kediri 
 √ 

 

2 

 

SMAN 1 

Boyolang

u  

vs  

SMAN 1 

Blitar 

√  

Dimenang

kan 

SMAN 1 

Blitar 

 √ 

 

3 

SMAN 1 

Boyolang

u 

vs  

SMAN 1 

Kedungw

aru 

  

Dimenang

kan 

SMAN 1 

Kedungwa

ru 

 √ 

 

4 

SMAK 

Petra 

Kediri  

vs  

SMAN 1 

Blitar 

 √ 

Dimenang

kan 

SMAN 1 

Blitar 

  

 

 Keterangan: 

Tim bola basket putra yang 

masuk semi final dalam 

Turnamen Rektor Cup 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri yakni SMAN 1 

Kedungwaru melawan SMAK 

Petra Kediri, SMAN 1 
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Boyolangu melawan SMAN 1 

Blitar, diperebutan juara 3 ada 

SMAN 1 Boyolangu  melawan 

SMAN 1 Kedungwaru dan 

difinal ada SMAK Petra Kediri 

melawan SMAN 1 Blitar.  

1. Dalam pertandingan pertama, 

SMAN 1 Kedungwaru melawan 

SMAK Petra Kediri , tim SMAN 

1 Kedungwaru pada Q1 dan Q2 

menggunakan teknik 

penyerangan individu, kemudian 

di Q3 menggunakan 

penyerangan tim ketika masuk 

Q4 tim kembali menggunakan 

penyerangan individu. 

Sedangkan SMAK Petra Kediri 

pada Q1 menggunakan teknik 

penyerangan individu, kemudian 

Q2,Q3,Q4 menggunakan teknik 

penyerangan tim (zone offense) 

dan pertandingan tersebut 

dimenangkan oleh SMAK Petra 

Kediri. 

2. Pertandingan kedua, SMAN 1 

Boyolangu melawan SMAN 1 

Blitar, tim SMAN 1 Boyolangu 

menggunakan teknik 

penyerangan individu (man to 

man offense) di Q1,Q2,Q3 dan 

di Q4 menggunakan teknik 

penyerangan tim (zone offense). 

Sedangkan SMAN 1 Blitar dari 

Q1 sampai Q4 menggunakan 

penyerangan tim (zone offense). 

pertandingan tersebut 

dimenangkan oleh SMAN 1 

Blitar. 

3. Dalam pertandingan ketiga, 

SMAN 1 Boyolangu melawan 

SMAN 1 Kedungwaru untuk 

perebutan juara III dan IV. 

SMAN 1 Boyolangu   

menggunakan teknik 

penyerangan individu (man to 

man offense) di Q1,Q2,Q3 dan 

di Q4 menggunakan 

penyerangan tim (zone offense). 

Sedangkan SMAN 1 

Kedungwaru dari Q1 sampai Q4 

menggunakan teknik 

penyerangan tim (zone offense). 

dan pertandingan ini 

dimenangkan oleh SMAN 1 

Kedungwaru. 

4. Pertandingan ke empat SMAK 

Petra Kediri melawan SMAN 1 

Blitar untuk final atau perebutan 

juara I dan II  , baik tim SMAK 

Petra Kediri Q1 menggunakan 

teknik penyerangan individu 

(man to man offense) dan di 

Q2,Q3,Q4 menggunakan teknik 

penyerangan tim (zone offense). 

SMAN 1 Blitar manggunakan 

teknik penyerangan tim (zone 

offense) dari Q1 sampai Q4. 
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Tapi pertandingan dimenangkan 

oleh SMAN 1 Blitar. 

 Sehingga diperoleh 

perbandingan dari hasil 

pertandingan semi final, final 

dan perebutan juara III dan IV 

dalam Turnamen Rektor Cup 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan: 

M = Teknik penyerangan 

Individu (man to man offense) 

Z = Teknik penyerangan Tim 

(zone offense) 

Dari hasil tersebut diperoleh 

bahwa teknik penyerangan tim 

(zone offense)  

 Dari hasil wawancara dari 

pelatih SMAN 1 Blitar menyatakan 

bahwa latihan yang dilakukan 

dalam persiapan mengahadapi 

turnamen tersebut  dilaksanakan 3 – 

4 kali dalam seminggu bahkan bisa 

lebih tergantung dari situasi dan 

kondisi. Teknik penyerangan yang 

sering diajarkan yakni 

menggunakan teknik penyerangan 

tim (zone offense)  hal ini 

dikarenakan teknik penyerangan 

tim lebih sukar dibendung atau 

ditahan oleh lawan dibandingkan 

dengan teknik penyerangan 

individu (man to man offense).  

3. Pembahasan 

Man to man offense (satu lawan 

satu) : teknik menyerang yang 

menerapkan pada pemain untuk 

bertanggung jawab menghadapi 

satu orang pemain lawan. Zone 

offense (penyerangan wilayah) : 

pemain pada post atau daerah yang 

sudah ditentukan oleh pelatih 

Biasanya sebuah tim yang memiliki 

drive bagus dan akurasi yang bagus 

dalam melakukan tembakan. 

Hasil penelitian pertandingan yang 

di selenggarakan di GOR Indo 

Court Kota Kediri tentang teknik 

penyerangan dalam permainan 

bolabasket menunjukkan bahwa 

banyak yang menggunakan teknik 

penyerangan tim (zone offense) 

karena teknik tersebut sukar 

dibendung atau ditahan oleh lawan. 

Hal ini ditunjukan dari hasil 

analisis pertandingan berikut : 

 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Teknik 

Penyerangan Bola Basket pada 

Turnamen Rektor Cup 

M     :      Z 

3      :      5 
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Dari hasil analisis tersebut 

menunjukkan bahwa SMAN 1 

Boyolangu dalam pertandingan 

menggunakan teknik penyerangan 

individu (man to man offense). 

SMAK Petra Kediri melakukan 

teknik penyerangan tim (zone 

offense). SMAN 1 Kedungwaru 

menggunakan teknik penyerangan 

individu (man to man offense) di 

hari pertama di semi final dan 

penyerangan tim (zone offense) 

dihari kedua diperebutan juara 3. 

SMAN 1 Blitar menggunakan 

teknik penyerangan tim (zone 

offense), SMAN 1 Blitar  keluar 

sebagai juara turnamen Rektor Cup 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

2015 

 Hal ini menunjukkan bahwa 

pada sampel yang digunakan 

peneliti banyak yang menggunakan 

teknik penyerangan tim (zone 

offense). Hal ini terbukti bahwa 

yang menggunakan teknik 

penyerangan tim (zone offense) 

lebih sulit dibendung atau ditahan 

oleh lawan dan yang menggunakan 

teknik penyerangan tim (zone 

offense) lebih banyak 

memenangkan pertandingan, itu 

semua hasil dari kerja sama tim dan 

pola penyerangan yang bagus 

dilakukan oleh tim. 

Simpulan  

 Dalam permainan bolabasket 

banyak teknik yang harus dipelajari 

meliputi teknik dasar, teknik pertahanan 

dan teknik penyerangan Teknik 

penyerangan yang paling sering digunakan 

tim bolabasket tingkat SMA Putra dalam 

turnamen bolabasket tingkat SMA Putra 

dalam Turnamen Rektor Cup Universitas 

Nusantara PGRI Kediri Tahun 2014 yakni 

menggunakan teknik penyerangan tim 

(zone offense)  yakni teknik menyerang 

yang menerapkan pada pemain untuk 

bertanggung jawab atas posisi yang sudah 

ditentukan oleh pelatih dan menuntut kerja 

sama tim untuk bisa menerobos pertahanan 

lawan dan mencetak poin. Hal ini 

dikarenakan teknik penyerangan tim (zone 

offense) sangat mudah menerobos 

pertahanan lawan. 

 

No Nama Tim 

Pertandingan Hari Ke- 

1 2 

M Z M Z 

1. 
SMAN 1 

Boyolangu 
√  √  

2. 
SMAN Petra 

Kediri 
 √  √ 

3. 
SMAN 1 

Kedungwaru 
√   √ 

4. SMAN 1 Blitar  √  √ 
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